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.x`azpy
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àöBémilyexinñðëð øáçåeybtpe ,milyexil wegxn ribn - ¥§¨¥¦§¨

dpic ,miricena,íéðôìkzgwl lkei `l aey ,my epin`i `l m`y §¦§¦
.`vei `ed ixdy ,epnnïäéðLe miricenl uegn eidïéñðëðdil` §¥¤¦§¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

   


‰ÏÈla ה ּמל ׁשנת  נדדה  וצרי1הה ּוא  , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

הה ּוא ", "ּבּלילה  א ֹומר ֹו ְְְִַַַָָלהבין,

היּו סתם  "ּבּלילה " א ֹומר  ּכׁשהיה  ּגם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדלכא ֹורה ,

המא ֹורע ֹות  היּו ׁשּבּה ה ּלילה  על  ׁשּקאי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹודעים 

זה  לבאר  ויׁש ׁשּלפניו. ּבּפס ּוקים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה ּכת ּובים 

ֿ וחמי  מ ֹורי קד ּוׁשת  ּכב ֹוד  ּׁשּמביא  מה  ֿ ּפי ְְְִִִִֵֶַַַָעל 

זה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ּדאיתא 2אדמ ֹו"ר  , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מהרי"ל  צרי3ּבמנהגי הה ּוא " ּדמ "ּבּלילה  ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ה ּנס . עיקר  ׁשּזה ּו לפי ּבקריאת ֹו ק ֹול ֹו את  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָלהג ּבי ּה

ּב'ּילק ּוט ' ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ּבּמאמר  4ּומבאר  ְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

ע ֹולם ". ׁשל  "מל ּכֹו זה  " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֶֶֶֶַַַָָָּד"נדדה 

ׁשינה  נע ׂשה  ׁשינה , ׁשל  ּבמ ּצב  הם  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכ ׁשיׂשראל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ע ֹולם ". ׁשל  ּב"מל ּכֹו אני 5ּכביכ ֹול  ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּבּזהר  ואיתא  ה ּׁשינה 6יׁשנה , ֿ ידי ּדעל  ּבגל ּותא , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשינה 7ּדיׂשראל  ּגֹורמים  הם  , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

למעלה  נדדה 7ּכביכ ֹול  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה ּו . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

זמן  ה ּוא  לילה  נס , ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  " ה ּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשנת 

וזה 8ה ּגל ּות  (למעלה ), ׁשינה  ׁשל  זמן ׁשה ּוא  , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

מל ּכֹו , ה ּמל ׁשנת  נדדה  (ּגל ּות ) הה ּוא  ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָׁש"ּבּלילה 

נס . ׁשל  עיקר ֹו ה ּוא  ע ֹולם " ִֵֶֶָָׁשל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּלילה" ה ּכת ּוב  ּדּיּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַַָָָ

מ ֹורה  נס ּתר  ל ׁשֹון "ה ּוא " ְְִֶַָהה ּוא ",

ו"ה ּוא "), "לילה " הס ּתר , ּפעמים  (ׁשני העלם  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָעל 

על  (לילה )ׁשּנֹוסף  ּדגל ּות  וההס ּתר  ההעלם  ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ההעלם  היה  אח ׁשור ֹוׁש, ּבימי אז, ה ּנה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבכלל ,
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תש"נ. - פורים בקונטרס  לאור ויצא שליט "א אדמו"ר כ"ק  ע "י  הוגה המאמר א.1)*) ו, (נדפס 2)אסתר ה'ש"ת דשנת

השני '. בפעם לארה"ב  בבואו שאמרו הראשון המאמר והוא ואילך). 5 ע ' ה'ש"ת סתר"צ 3)בסה"מ  או"ח  בד"מ  הובא

סקי "ז. שם גם 4)ובמג"א וראה עולם). של מלכו שנת נדדה בתחילתו: ושם לסופו. קרוב  תתנז רמז - א (ו, עה"פ  שמעוני 

עה"פ . ב .5)תרגום ה, 8).6)שה"ש ע ' שם סה"מ  - ס "ד ה'ש"ת דשנת בהמאמר (הובא א צה, דב "אני7)ח "ג להעיר,

וש"אני להקב "ה], כנס "י  מאמר שזהו שם הנ"ל במאמר גם [וכמובא ישראל על זה קאי  פשוטו דלפי  פירושים. שני  ישנה"

א). קה, - תס "ט  (תקו"ז בגלותא שכינתא על קאי  הערה 8)ישנה" ה'תשד"מ  זה בד"ה בהנסמן גם וראה ע "ב . ריש סז, זח "ג

לילה". נק ' שהגלות "ידוע  24 שבהערה האמצעי  דאדמו"ר ובהמאמר פא). ע ' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת 16

    
היהודים: על  המן  גזירת אודות הסיפור  לאחר  אסתר , במגילת נאמר 

CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1BÓB‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿
במגילה  ‡ÓBנאמר  ‰È‰Lk Ìb ,‰B‡ÎÏc ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«¿ƒ¿»«¿∆»»≈

Ì˙Òהכתוב  "‰ÏÈla","ההוא "בלילה שמדובר  ולפרט להוסיף מבלי  ««¿»¿»
È‡wL ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ היא שהכוונה »¿ƒ∆»≈

eÈ‰ daL ‰ÏÈl‰ ÏÚ«««¿»∆»»
ÌÈe˙k‰ ˙BÚB‡Ó‰«¿»«¿ƒ

ÂÈÙlL ÌÈ˜eÒta הפרק בסוף «¿ƒ∆¿»»
ולפניו ? הקודם

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
ŒÈBÓ ˙Le„˜ „Bk ‡ÈnM∆≈ƒ¿¿«ƒ

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי "צ הרבי  ¿»ƒ«¿
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

שנת  נדדה ההוא "בלילה זה, בפסוק

Ê2‡˙È‡c‰המלך " מובא , ∆¿ƒ»
Ï"È‰Ó È‚‰Óa3 הלוי יעקב רבי  ¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

אשכנז , חכמי  מגדולי  ֿ סגל , מולין 

"‡e‰‰ ‰ÏÈla"Óc מפסוק החל  ¿ƒ««¿»«
אסתר ˆCÈזה  מגילת את הקורא »ƒ

˜BÏBבפורים  ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆
˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ B˙‡È˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«

Òp‰, המן מגזירת היהודים הצלת של  «≈
מפשטות  שמובן  שבגלל כפי  הכתובים

שהיו  השנה קראו נדודי  לאחשורוש

הצלתו  על  הזיכרונות בספר  לפניו 

וזה  היהודי  מרדכי  ידי  על  ותרש מבגתן 

ההצלה  לנס דבר  של  בסופו  הוביל 

המן . הריי "צ ‡Óeמגזירת הרבי  ¿»≈
Ó‡na של הפנימית המשמעות את ««¬»

שנת  נדדה ההוא ש"בלילה זה עניין 

הנס  עיקר  הוא Ó‰המלך " ÈtŒÏÚ«ƒ«
'Ëe˜Ïi'a e˙kM4 ילקוט' מדרש ∆»««¿

‰CÏn"שמעוני ' ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ" ‰Ê, כלומר ∆«¿∆»

'נדודי  של  מצב היה ההוא בלילה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אצל  למעלה, שינה'

ומבאר . שממשיך  כפי  כביכול ,

ÏL vÓa Ì‰ Ï‡NÈLÎcƒ¿∆ƒ¿»≈≈¿«»∆

,‰ÈL'כ 'שינה מוגדר  ישראל  בני  של  הרוחני  והמצב המעמד  NÚ‰כאשר  ≈»«¬∆
ישראל  בני  של  ה'שינה' ÏLבעקבות BkÏÓ"a ÏBÎÈk ‰ÈL≈»ƒ¿»¿«¿∆

e˙kL BÓÎe ."ÌÏBÚ5 השירים ישראל ‡Èבשיר  LÈ‰,כנסת »¿∆»¬ƒ¿≈»
‡˙È‡Â מובא‰fa6‡˙eÏ‚a,בגלותÏ‡NÈc ‰ÈM‰ È„ÈŒÏÚc ¿ƒ»«…«¿»»¿«¿≈«≈»¿ƒ¿»≈

הרוחני  ‰eÏb˙במובן  ÔÓÊa7Ì‰ , ƒ¿««»≈
ÏBÎÈk ‰ÈL ÌÈÓBb¿ƒ≈»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ7,. להלן שיתבאר  כפי  ¿«¿»
e‰ÊÂ לכך הפנימי  ÏÈla"L‰הטעם ¿∆∆««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰ÏÈÏ ,Ò ÏL B˜ÈÚ ש‡e‰ זמן ƒ»∆≈«¿»

את  מסמל  חושך , ‰eÏb˙של  ÔÓÊ8, ¿««»
‰ÈL ÏL ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«∆≈»

(‰ÏÚÓÏ) אור שבלילה כשם כי  ¿«¿»
בזמן  כביכול , כך , נראה, לא היום

ושורר  בעולם אלוקות גילוי  אין  הגלות

והסתר , לכך ÊÂ‰העלם הטעם ¿∆
(˙eÏb) ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»
ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆«¿∆

Ò ÏL B˜ÈÚ ‡e‰ "ÌÏBÚ כי »ƒ»∆≈
הי  לא ההוא' מ'הלילה הייתה החל  ה

השתנה  והמצב למעלה, 'שינה' עוד 

וגילוי . לאור  והסתר  מהעלם

˜eic ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‰‰e‡"לשון  ‰ÏÈla" e˙k‰«»««¿»«

נאמר  שלא הטעם את בכתוב ולבאר 

סתם, ÔBLÏ"בלילה" "‡e‰"¿
zÒ מלשון בשונה ֿ שלישי , גוף ƒ¿»

ֿ ראשון , גוף 'אתה', ÏÚנוכח, ‰BÓ∆«
,zÒ‰ ÌÈÓÚt ÈL) ÌÏÚ‰∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¿≈

"‡e‰"Â "‰ÏÈÏ" הסתר כלומר , «¿»¿
"לילה" הלשונות, שני  כי  כפול ,

והסתר  העלם מסמלים ),ו "הוא"
zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««∆¿≈¿«∆¿≈

,ÏÏÎa (‰ÏÈÏ) ˙eÏ‚c בני כאשר  ¿»«¿»ƒ¿»
ירוד  רוחני  במצב נמצאים ישראל 

והסתר  העלם גם יש מזה וכתוצאה

כביכול , ‡Ê,למעלה, ‰p‰ בשעה ƒ≈»
המגילה, סיפור  עוסק ≈ÈÓÈaƒשבה
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טז   

וכדאיתא  ּכפ ּול . הס ּתר  יֹותר , ע ֹוד  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוההס ּתר 

ואנכי 9ּבּגמרא  מ ּנין, ה ּתֹורה  מן הס ּתר 10אס ּתר  ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ֿ ט ֹוב ' ֿ ׁשם  ה 'ּבעל  ּתֹורת  ֿ ּפי ועל  11אס ּתיר . ְְִִֵַַַַַַ

ּפעמים ) (ׁשּתי אס ּתיר " "הס ּתר  ְְְְְִִֵֵֵַַָּדפיר ּוׁש

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ל ֹומר , יׁש מ ּוס ּתר , ה ּוא  ְְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשההס ּתר 

ה ּוא  ּדגל ּות  ׁשה ּלילה  הה ּוא ", ּד"ּבּלילה  ְְְְֵֶַַַַַַָָָה ּפיר ּוׁש

מר ּגיׁשים  ׁשאין הינּו הס ּתר , - ּד"ה ּוא " ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּבא ֹופן

ׂשמים  ,וח ׁש לילה  ה ּוא  לא ֹור .12ׁשה ּגל ּות  ח ׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

," ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  מדיק  ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָוה ּכת ּוב 

ות ֹוקף  ּגֹודל  יֹותר  ּדהגם 13להד ּגיׁש ה ּנס . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ּבתכלית  ׁשינה  היתה  אז ּדיׂשראל  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשה ּׁשינה 

אחר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ ּבין 14[ועל  החיל ּוק  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אינֹו ׁשהחל ֹום  יֹודעים  ׁשה ּיׁשנים  לתר ּדמה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשינה 

ה ּנר ּדמים  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ׁשקר , ׁשה ּוא  חל ֹום  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָא ּלא 

ּכזֹו ׁשינה  ּגֹורם  ׁשּזה  לאמת ], ה ּׁשקר  את  ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָח ֹוׁשבים 

ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  למעלה , ּגם  ְְְְְִִַַַָָָָָָּכביכ ֹול 

סתם , ׁשינה  אפיל ּו ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָה ּמל

ְָָ"נדדה ".

הה ּוא 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) ׁש"ּבּלילה  ּדזה  , «¿ƒְְֲֶֶַַַַַָָ

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ְְְֶֶֶַַַָָנדדה 

ֿ ידי  על  נע ׂשה  ּדפ ּורים ) ה ּנס  (עיקר  ְְֲִִֵֵַַַַָָע ֹולם "

ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  ֿ נפ ׁש' .16ה 'מסיר ּות  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

רצ ֹונֹו ע ֹוׂשין  ׁשּיׂשראל  ּבזמן הרי להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָוצרי

לא  הה ׁשּתל ׁשל ּות ) סדר  (מ ּצד  אזי מק ֹום , 17ׁשל  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ייׁשן  ולא  אז 18ינּום  עמד ּו ׁשּיׂשראל  וכיון , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
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ב .9) קלט , יח .10)חולין לא, תשנ"ט )11)וילך קה"ת (הוצאת טוב  שם כתר בראשית. ר"פ  יוסף  יעקב  בתולדות הובאה

מב . סי ' כ.12)בהוספות ה, ישעי ' - הכתוב  נס .13)לשון של תוקפו התחלת הוא ההוא דמבלילה א) (יט , מגילה ראה

קעט  ס "ע  תרפ "א סה"מ  - (ה'תש"ח  תרפ "א אינש חייב  מהרי "ל וברד "ה במנהגי  מ "ש עם זה מקשר  (107 ע ' ה'תש "ח  ואילך.

הנס . עיקר 14.7)שזהו ע ' ה'תש"ב  9).15)סה"מ  ע ' שם (סה"מ  ה' סעיף  ה'ש"ת ס "ו 16)דשנת ה'תשד"מ  זה ד"ה ראה

וש"נ. פה). ע ' אדר המאמרים ספר - מנחם ד.17)(תורת קכא, 18.4)תהלים שבהערה יל"ש

    
.ÏeÙk zÒ‰ ,˙BÈ „BÚ zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ,LBÂLÁ‡¬«¿≈»»«∆¿≈¿«∆¿≈≈∆¿≈»

‡˙È‡„ÎÂכמובא‡Óba9,ÔÈpÓ ‰Bz‰ ÔÓ zÒ‡ מופיעה היכן  ¿ƒ¿ƒ»«¿»»∆¿≈ƒ«»ƒ«ƒ
בפסוק  רמוזה שהיא עונה והגמרא בתורה ‡ÈÎ‡Â10ÈzÒאסתר  zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

אסתיר ". "הסתר  כפול , הסתר  היה המלכה, אסתר  בימי  שעה, שבאותה ומכאן 

ŒÌLŒÏÚa'‰ ˙Bz ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««««≈
'BË11zÒ‰" LeÈÙc¿≈«¿≈

(ÌÈÓÚt ÈzL) "ÈzÒ‡«¿ƒ¿≈¿»ƒ
zÒeÓ ‡e‰ zÒ‰‰L, כלומר ∆«∆¿≈¿»

של  במובן  כפול  להסתר  רק הכוונה אין 

אלא  יותר , ו 'עבה' גדול  הסתר 

(וכאשר  ונסתר  נעלם עצמו  שההסתר 

זהו  וניכר  נראה לא עצמו  ההסתר 

כאשר  במיוחד , גדול  והסתר  העלם

לא  שהמצב בעובדה מכירים לא אפילו 

ÈÌbרצוי ) ‡e‰ ÔkL ,ÓBÏ L≈«∆≈«
,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c LeÈt‰«≈¿««¿»«
המלה  (לאחר  'ההוא' המלה שגם

כפול  הסתר  על  מורה ,'בלילה'),
‰ÏÈl‰L וההסתר eÏ‚c˙ההעלם ∆««¿»¿»

עצמו  "‡e‰"c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
eÈ‰ ,zÒ‰ וההסתר שההעלם ∆¿≈«¿

כך  כל  וחמור  ≈∆ÔÈ‡Lגדול 
‰ÏÈÏ ‡e‰ ˙eÏb‰L ÌÈLÈbÓ«¿ƒƒ∆«»«¿»

,CLÁÂ ישעיהו הנביא כלשון  ¿…∆
ÌÈÓN12B‡Ï CLÁ טועים »ƒ…∆¿

אור . הוא שהחושך  לחשוב

‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˜È„Ó e˙k‰Â¿«»¿«≈««¿»«
LÈb„‰Ï ,"CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆¿«¿ƒ

Û˜B˙Â Ï„Bb ˙BÈ13Òp‰ ≈∆¿∆«≈
לעיל  שהובא מהרי "ל  מנהגי  וכלשון 

ככל  כי  נס, של  תוקפו  מתחיל  שמכאן 

היה  ה'שינה' של  וההסתר  שההעלם

נדדה  ה'שינה' כאשר  כך  יותר , גדול 

ויותר  גדול  יותר  ועילוי  חידוש זה היה

ÈM‰L‰מיוחד . Ì‚‰c«¬«∆«≈»
Ê‡ Ï‡NÈc אחשורוש ÈÏÎ˙a˙בימי  ‰ÈL ‰˙È‰ עמוקה שינה ¿ƒ¿»≈»»¿»≈»¿«¿ƒ

מאד  ונחות ירוד  רוחני  מצב היינו  ÌB˜Óaביותר , ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»¿»
Á‡14 בחסידות˜eÏÈÁ‰ ההבדל,‰Óc˙Ï ‰ÈL ÔÈa «≈«ƒ≈≈»¿«¿≈»

ÌÈLi‰L חלום חולמים הם ‡l‡ובשנתם BÈ‡ ÌBÏÁ‰L ÌÈÚ„BÈ ∆«¿≈ƒ¿ƒ∆«¬≈∆»

ÌBÏÁ יודעים וביום אמיתית, מציאות ˜L,החלום e‰L‡ולא ¬∆∆∆
ÌÈÓcp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó טועים רגילה משינה יותר  עמוקה שינה הישנים «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

שהם  כך  כדי  ÈL‰עד  ÌBb ‰fL ,[˙Ó‡Ï ˜M‰ ˙‡ ÌÈLBÁ¿ƒ∆«∆∆∆¡∆∆∆≈≈»
,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏBÎÈk BÊk בני נתונים היו  בה העמוקה הרוחנית השינה »ƒ¿»«¿«¿»

שגם  גרמה שעה באותה ישראל 

השינה  כביכול , ההעלם (היינו למעלה,

ביותר , עמוקה 'שינה' היתה וההסתר ),

˙L ‰„„" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‰„„" ,Ì˙Ò ‰ÈL eÏÈÙ‡¬ƒ≈»¿»»¿»
השינה  מצב נמשך  שלא בלבד  זו  לא

אלא  הכפול , ההסתר  של  העמוקה

ושנת  רגילה. שינה של  המצב גם נפסק

'נדדה'. עולם, של  מלכו  המלך ,

CÈLÓÓe ( הריי "צ הרבי  «¿ƒ
Ó‡na15, הנזכר‰Êc ««¬»¿∆

˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
‰NÚ (ÌÈeÙc Òp‰ ˜ÈÚ)ƒ««≈¿ƒ«¬»
והסתר  ההעלם הפסקת של  זו  פעולה

אחשורוש  בימי  והגילוי  האור  והתחלת

‰'LÙŒ˙eÈÒÓ'נפעלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆
‰M‰ Ïk CLÓa Ï‡NÈc16 ¿ƒ¿»≈¿∆∆»«»»

שהגזירה  ועד  המן  גזירת שנגזרה מאז 

השנה  כל  ובמשך  שנה חלפה התבטלה

על  נפש במסירות ישראל  בני  עמדו 

רק  היתה הגזירה שהרי  בה' האמונה

היו  ואם היהודים דתם על  את ממירים

כל  אבל  להינצל , יכולים היו  (ח"ו )

חוץ  מחשבת ליבם על  עלתה לא השנה

אור ' ב'תורה (כמבואר  ֿ ושלום חס

הזקן ). לרבנו 

,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ זה ביאור  לפי  ¿»ƒ¿»ƒ
המסירות  בגלל  המלך ' שנת ש'נדדה

ישראל , בני  של  ÔÓÊaנפש È‰¬≈ƒ¿«
„Ò „vÓ) ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ ÔÈNBÚ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»¬«ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה האלוקי  האור  והמשכת ירידת של  הרגיל  הסדר  «ƒ¿«¿¿
כלל  בדרך  העולם  את מנהיג  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כפי  כלומר , Ï‡למטה, (17 …

ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ18, רצונו את ועושים כשורה נוהגים ישראל  בני  כאשר  »¿…ƒ»
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יז     

ה ּנס , מה ּו ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמסיר ּות ֿנפ ׁש

ּתֹוקף  מ ּזה  ׁשנת 19ויתרה  ׁש"ּנדדה  ּבזה  ה ּנס , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הה ּוא  "ּבּלילה  ּדפיר ּוׁש להבין, צרי ּגם  ." ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה ּמל

 ה ּמל על  ׁשּקאי ּפׁשּוט ֹו לפי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנדדה 

"ּבּלילה  ׁשארע ּו ׁשה ּדברים  ה ּוא , - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָאח ׁשור ֹוׁש

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּגרמ ּו הם  ועל 20ֿהה ּוא " . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מ ׁשּתל ׁשלים  ּדלמ ּטה  ׁשהענינים  ה ּיד ּוע  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּפי

למעלה  ּבנֹוגע 21מענינם  ה ּוא  ֿ כן ּדכמ ֹו מ ּובן, , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלזה 

להיֹות  ׁשּגרם  ה ּוא  הה ּוא " ּד"ּבּלילה  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהענין

"לילה  הרי להבין, וצרי ." ה ּמל ׁשנת  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ"נדדה 

ההעלם  על  א ) סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  מ ֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהה ּוא "

הה ּוא " ׁש"ּלילה  הענין  היפ וג ֹודל ֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההס ּתר 

ׁשל  מל ּכֹו -  ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ׁשּיהיה  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמביא 

.22ע ֹולם " ָ

א ֹור 'ÔeÈÂג ) ּב'ת ֹורה  המבאר  ּבהק ּדים  זה  ¿»ְְְְִֶַַָָֹ

ּפּורים  ּבדר ּוׁש23ּבדר ּוׁשי ּובאר ּוּכה  , ְְֲִִִֵָָ

האמצעי  ּוב 'ּלילה '24אדמ ֹו"ר  (ּגיל ּוי) ּדב 'ּיֹום ' , ְְְְְְִִֶַַָָָ

הענינים  ׁשני יׁש מהם , אחד  ּבכל  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ(העלם ),

"יֹום  ּכתיב  ׁשּלפעמים  וזה ּו והעלם . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּדגיל ּוי

ּגיל ּוי  על  מ ֹורה  ּד"זה " ּכתיב 25ה ּזה ", ולפעמים  , ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

(ּכּנ"ל ). העלם  על  מ ֹורה  ּד"ה ּוא " הה ּוא ", ְְֵֶֶַַַַ"יֹום 

ה ּזה ", "לילה  ּכתיב  לפעמים  ּבּלילה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוכן

ה ּבא ּור  ּונק ּודת  הה ּוא ". "לילה  ּכתיב  ְְְְְִִִֵַַַַָָולפעמים 
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א)],19) יד, (מגילה אנן" אחשורוש עבדי  ["אכתי  בגלות היו דפורים הנס  לאחרי  שגם דמזה לומר, יש הנס , לכללות בנוגע 

היתה  במס "נ כשעמדו אצלם שהיתה שהשינה כיון אבל שינה. של במצב  עדיין היו במס "נ שעמדו לאחרי  שגם מוכח ,

נס *. של תוקפו נק ' ולמה כ"כ, פלא אינו המלך שנת דנדדה הנס  בתכלית, שינה ולא סתם עה"פ 20)שינה פירש"י  ראה

גו'". המן את אסתר שזימנה על לבו את "שם ב ) טו, רפ "ג.21)(ממגילה תניא היפך 22)ראה לכאורה שזהו לזה נוסף 

למעלה. כביכול שינה ההשתלשלות) סדר (ע "פ  גורם ההוא דלילה בהמאמר ד).23)המבואר (צד, אסתר ותוסף  ד"ה 24)ד"ה

ואילך). תטו ס "ע  נ"ך - אדהאמ "צ  (מאמרי  תקפ "ו פורים אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין באצבעו 25)והנה "מראה כמארז"ל

ב . טו, בשלח  עה"פ  פירש"י  גם וראה שם. ובפירש"י  בסופה תענית ספכ"ג. שמו"ר - זה" ואומר

ההוא . דבלילה  הדיוק  א "מ  גם  (*

    
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אזי  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש כפי של  ישן ', ולא ינום 'לא מצידו 

זה  המלך , שנת נדדה ההוא "בלילה זה, פסוק על  שמעוני ' ב'ילקוט שמובא

עצמו  עושה חוטאין  כשישראל  אלא לפניו , יש שינה וכי  עולם. של  מלכו 

יישן ", ולא ינום לא רצונו  וכשעושים ‡Êכישן , e„ÓÚ Ï‡NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈»¿»
המן  וגזירת אחשורוש בימי 

Ïk CLÓa LÙŒ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿∆∆»
‰fÓ ‰˙ÈÂ ,Òp‰ e‰Ó ,‰M‰«»»««≈ƒ≈»ƒ∆

Û˜Bz19 וחוזק Êa‰עיקר  ,Òp‰ ∆«≈»∆
"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L זה והרי  ∆»¿»¿««∆∆

ההנהגה  וסדר  ומתבקש מובן  דבר 

לנס? נחשב זה כן  אם ומדוע הרגילה,

LeÈÙc ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿≈
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«»¿»¿«
È‡wL BËeLt ÈÙÏ "CÏn‰«∆∆¿ƒ¿∆»≈

היא  ‰CÏnשהכוונה ÏÚ««∆∆
ÌÈc‰L ,‡e‰  LBÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿»ƒ
Ì‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈla" eÚ‡L∆≈¿««¿»«≈

"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L eÓb20 »¿∆»¿»¿««∆∆
(והובא  ז "ל  חכמינו  שאמרו  וכפי 

של  ששנתו  הכתוב) על  רש"י  בפירוש

מוטרד  שהיה מכך  נדדה אחשורוש

את בעקבות  זימנה שאסתר  העובדה

למחרת. לעשות שתכננה למשתה המן 

ÌÈÈÚ‰L Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ ‰hÓÏc ונובעים ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ

הזה  לעולם כפי ÌÈÚÓובאים ≈ƒ¿»»
מה ÏÚÓÏ21‰שהוא  וכל  ברוחניות, ¿«¿»

מה  של  השתקפות הוא למטה שקורה

למעלה, ÔÎŒBÓÎcשקורה ,ÔeÓ»ƒ¿≈
˙L ‰„„p"L ‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿∆∆»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿««¿»«

ישראל  בני  של  הרוחני  ‰e‡המצב
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÔÈ‰Ï,של  CÈˆÂ הדבר ,. נפעל  ‰Èכיצד  «∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈
ÌÏÚ‰‰ ÏÚ (‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‰BÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ««∆¿≈

BÏ„B‚Â zÒ‰‰Â ג והסתר , העלם של  ביטויים שני  הלשון , "לילה"וכפל  ם ¿«∆¿≈¿¿
של  הירוד  שהמצב לעיל  וכמבואר  ביותר  גדול  שההסתר  מלמדים "הוא" וגם

למעלה, השינה את גרם ישראל  ‰‰e‡"בני  ‰ÏÈl"L ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»∆«¿»«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ  CÏn‰ ˙L ‰„„" ‰È‰iL ‡ÈÓ22 ואם ≈ƒ∆ƒ¿∆»¿»¿««∆∆«¿∆»

שכשם  כאן  באמור  הביאור  מה כן 

גרמו  ההוא הלילה אירועי  שלמטה

המלך  שנת של  נדידה שתהיה

העלם  ואיך  ברוחניות, גם כך  אחשורוש

השינה  להיפך  לגרום יכול  והסתר 

למעלה?

‡Ó‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
ÈLe„a 'B‡ ‰B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  ÌÈet23‰ke‡eהחסידות , ƒ»¬»
ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡ Le„a24, ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

) 'ÌBi'c מסמל הוא כלל  שבדרך  ¿¿
(ומבטא  '‰ÏÈl'e (ÈeÏÈb שבדרך ƒ««¿»

ומבטא  מסמל  הוא ≈¿∆‰ÌÏÚ),כלל 
LÈ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa בעצםÈL ¿»∆»≈∆≈¿≈

ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈ‚c ÌÈÈÚ‰ ובעצם »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והמושג  'העלם' גם מבטא 'יום' המושג 

'גילוי '. גם מבטא ∆¿e‰ÊÂ'לילה'
,"‰f‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

ÈeÏÈb ÏÚ ‰BÓ "‰Ê"c25 ¿∆∆«ƒ
ואפשר  בגלוי  ונוכח נמצא כשהדבר 

"זה", עליו  ולומר  עליו  להצביע

,"‡e‰‰ ÌBÈ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰"c¿∆«∆¿≈

(Ï"pk) ולא גילוי  רק הוא 'יום' ואם ««
מצב  ייתכן  לא ההוא'.העלם 'יום של 

È˙k ÌÈÓÚÙÏ ,‰ÏÈla ÔÎÂ¿≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
"‰f‰ ‰ÏÈÏ", גילוי לשון  «¿»«∆

‰ÏÈÏ" È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»
"‡e‰‰ היה לילה ואם העלם, לשון  «

של  מצב יתכן  לא גילוי , ללא העלם רק

הזה'. 'לילה

ÌÈLec‰Ó Ôenk) ‰Êa e‡a‰ ˙„e˜e החסידות מאמרי  ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
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יח   

יֹום  ּבין ּדהחיל ּוק  מה ּדר ּוׁשים ), (ּכּמּובן ְְִִֵֵֶַַַָָּבזה 

ולילה  א ֹור , ה ּוא  ּדיֹום  עצמם , ּבהם  ה ּוא  ְְְְְֶַַַָָָָָולילה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ח ׁש לא ֹור 26ה ּוא  אלקים  וּיקרא  ְְֱִִֶֶַָָָֹֹ

ה ּיֹום  ּבא ֹופן חיל ּוק  וע ֹוד  לילה , קרא  ולח ׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹיֹום 

א ֹו ("זה ") ּגיל ּוי ׁשל  ּבא ֹופן הם  אם  ְְְִִֵֶֶֶַַָוה ּלילה ,

ּבנֹוגע  "זה " ּדל ׁשֹון ("ה ּוא "). העלם  ׁשל  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָּבא ֹופן

ּכמ ֹו וה ּלילה  ה ּיֹום  על  מ ֹורה  ולילה , ְְְְְֶַַַַַָָָליֹום 

על  מ ֹורה  "ה ּוא " ול ׁשֹון ּבגיל ּוי, למ ּטה  ְְְְְִִֶֶַַָָׁשּנמ ׁשכ ּו

ׁשּנמ ׁשכ ּו (לפני ּבעצם  ׁשהם  ּכמ ֹו וה ּלילה  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָה ּיֹום 

ּבׁשר ׁשם . ׁשהם  ּכמ ֹו - יֹותר  ּולמעלה  ְְְְְְִֵֵֶַָָָּבגיל ּוי),

ּכתיב  מצרים  ּדיציאת  ׁשּבּגא ּולה  ּבעצם 27וזה ּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

מצרים , מארץ  הוי' צבא ֹות  ּכל  יצא ּו ה ּזה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָה ּיֹום 

עכ ׁשו  ׁשהם  (ּכמ ֹו ּומצ ֹות  ּבת ֹורה  ּכתיב 28וכן (29 ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּוב ּגא ּולה  ג ֹו', מצ ּו אלקי ה ' ה ּזה  ְְְֱֶֶַַַַָֹה ּיֹום 

ּכתיב  ּכי 30העתידה  ג ֹו', הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְְֲִִִַַַָָָ

ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  ּבּגא ּולה  ׁשהיה  ְְִִִִִֶַַַַָָָה ּגיל ּוי

ה ּזה ", "יֹום  למ ּטה , ׁשּנמ ׁש ּכמ ֹו ּדהא ֹור  ְְְְִִֶֶַַַָָָה ּגיל ּוי

ּכמ ֹו הא ֹור  עצם  ּגיל ּוי יהיה  העתידה  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָּוב ּגא ּולה 

הה ּוא ". "יֹום  וגיל ּוי, מהמ ׁשכה  למעלה  ְְְְִֵֶַַַָָָׁשה ּוא 

ּבחינת ÊŒCcŒÏÚÂ‰ד ) ל ּלילה , ּבנֹוגע  ה ּוא  ¿«∆∆∆ְְְִֵַַַַָ

מ 'א ֹור ' ׁשּלמעלה  ְְֵֶֶַַָֹהח ׁש

לפני  עצמ ֹו ּדהח ׁש הא ֹור ), מעצם  ּגם  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(למעלה 

ּבׁשר ׁשֹו) ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ֿ ׁשּכן (ּומ ּכל  ּבגיל ּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשּנמ ׁש

נקרא  למ ּטה  נמ ׁש וכא ׁשר  הה ּוא ", "לילה  ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנקרא 

"לילה  ללילה , ׁשּבנֹוגע  א ּלא  ה ּזה ". ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"לילה 

ּדכיון  ה ּזה ". מ "ּלילה  למ ּטה  ה ּוא  ְְְִֵֶַַַַָָָהה ּוא "

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  ּדלילה  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהח ׁש

לכן  ּכפ ׁשּוט ֹו, ח ׁש נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוה ּסּבה 
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ה.26) א, מא.27)בראשית יב , דע 28)בא שם שהתורה ג"כ ועיין ח . פי "א, (קה"ר משיח  של תורתו לגבי  הבל היא כשיו

ובכ"מ ). ואילך. פי "ז תרל"ז וככה (המשך לע "ל יהי ' רצונך" "כמצות המצוות דקיום שהשלימות במצוות, ועד"ז א). פ "ב ,

טז.29) כו, ט .30)תבוא כה, ישעי '

    
eÏÈÁ‰c˜הנזכרים  ‰e‡ההבדל ), ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaלראש Ì‰aלכל  ¿«ƒ≈»«¿»»∆

e˙kL BÓk ,CLÁ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,B‡ ‡e‰ ÌBÈc ,ÌÓˆÚ26 «¿»¿¿«¿»…∆¿∆»
הבריאה ÏÈÏ‰במעשה ‡˜ CLÁÏÂ ÌBÈ B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»

והעלם, חושך  הוא והלילה וגילוי , אור  הוא היום עצמם מצד  ¿BÚÂ„ואכן 
,‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÙB‡a ˜eÏÈÁƒ¿∆«¿««¿»
פעולתם  את פועלים הם שבה בצורה

Ì‰ Ì‡ ביטוי לידי  ובאים פועלים ƒ≈
B‡ ("‰Ê") ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆
ביטוי  לידי  ובאים פועלים שהם

.("‡e‰") ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÌBÈÏ Ú‚Ba "‰Ê" ÔBLÏc¿»∆¿≈«¿

,‰ÏÈÏÂ"הזה ו "הלילה הזה" "היום »«¿»
BÓk ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿««¿»¿

ÈeÏÈ‚a ‰hÓÏ eÎLÓpL ועניינם ∆ƒ¿¿¿«»¿ƒ
בגלוי ,ופעולתם  וניכרים נראים

ÌBi‰ ÏÚ ‰BÓ "‡e‰" ÔBLÏÂ¿»∆««
ÌˆÚa Ì‰L BÓk ‰ÏÈl‰Â מצד ¿««¿»¿∆≈¿∆∆

מהותם  eÎLÓpLעצם ÈÙÏ) וירדו ƒ¿≈∆ƒ¿¿
למטה  ÏÚÓÏe‰והתגלו  ,(ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿»

Ì‰L BÓk  ˙BÈ"יום" המושגים ≈¿∆≈
שירדו ÌLLaו "לילה" לפני  ¿»¿»

מוגדרת. כמציאות ונבראו 

e‰ÊÂ לכך הפנימי  Ïe‡baL‰הטעם ¿∆∆«¿»
È˙k ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc27 כתוב ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

e‡ˆÈבתורה ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿
ı‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,ÌÈˆÓ ואומר מדייק הכתוב וכאן  ƒ¿»ƒ
גלוי , אור  היינו  הזה", ≈¿ÔÎÂ"היום

Ì‰L BÓk) ˙BˆÓe ‰B˙a¿»ƒ¿¿∆≈
ÂLÎÚ28 הגלות È˙kבזמן  (29 «¿»¿ƒ

EeˆÓ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¡…∆¿«¿
,'B‚ ואומר מדייק הכתוב כאן  וגם

גלוי , אור  היינו  הזה", "ביום

È˙k ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be30 «¿»»¬ƒ»¿ƒ
ישעיהו  ‰‰e‡בנבואת ÌBia Ó‡Â¿»«««

'B‚ שלעתיד ואומר  מדייק הכתוב וכאן 

ההוא", "ביום של  התגלות תהיה לבוא

‰Ïe‡ba ‰È‰L ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ∆»»«¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc של עניינם וכן  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הגלות  בזמן  שהוא כפי  והמצוות BÓkהתורה B‡‰c ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»¿
CLÓpLומתגלה בו hÓÏ‰ויורד  נאמר  ולכן  בגלוי , ‰f‰"וניכר  ÌBÈ" ∆ƒ¿»¿«»«∆

וגילוי , אור  BÓkלשון  B‡‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡be«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ∆∆»¿
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L מתגלה בלתי  העצם כלל  ובדרך  ∆¿«¿»≈«¿»»¿ƒ

ולכן  עצמו , העצם ולא מהעצם והארה התפשטות רק הוא בגילוי  שבא ומה

הזו  ההתגלות על  ֿ לבואנאמר  לעתיד  ‰‰e‡"שתהיה ÌBÈ" להורות «
מגילוי . למעלה בהעלם, היא עצמה שמצד  כזו  בחינה התגלות על  שמדובר 

,‰ÏÈlÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ אינו „) שלו  הנעלה שבמובן  ¿«∆∆∆¿≈«««¿»
השלילי  במובן  והעלם חושך  מסמל 

את  ‰CLÁאלא ˙ÈÁa¿ƒ««…∆
'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL שלמעלה העלם ∆¿«¿»≈

למעלה (מגילוי  רק לא 'חושך ' והוא

אלא סתם, Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
B‡‰ ÌˆÚÓ,מתגלה לא הוא שגם ≈∆∆»

עניינו  זאת שבכל  אלא לעיל , כמבואר 

שלמעלה  'לילה' ואילו  האור , עצם הוא

האור ' מ'עצם גם נעלה וגילוי , ),מאור 
CLÓpL ÈÙÏ BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

ÈeÏÈ‚a מחשיך הוא שאז  למטה ¿ƒ
e‰L‡ומעלים BÓk ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈¿∆

BLLa מתגלה אינו  בוודאי  שאז  ¿»¿
וחושך  לילה "ÏÈÏ‰בתור  ‡˜ (ƒ¿»«¿»

,"‡e‰‰ לא מציאותו  כי  העלם לשון  «
ניכרת, ולא CLÓגלוייה L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»

‰hÓÏ והעלם כ 'לילה' בגילוי  ובא ¿«»
"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‡˜ גילוי לשון  ƒ¿»«¿»«∆

והתגלה  וירד  שנמשך  לאחר  כעת כי 

וניכרת. ברורה כ 'לילה' מציאותו  למטה

‰ÏÈÏ" ,‰ÏÈÏÏ Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈«¿«¿»«¿»
"‡e‰‰ והתגלה ירד  שה'לילה' לאחר  «

והעלם  חושך  של  מציאות ‰e‡בתור 
‰hÓÏ במדריגה"‰f‰ ‰ÏÈl"Ó ¿«»ƒ«¿»«∆

יותר  ומעלים מסתיר  ההוא' ו 'לילה

ומבאר . שממשיך  כפי  הזה', מ'לילה

‰ÏÈÏc CLÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…∆¿«¿»
‡e‰ ,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰aq‰Â LM‰«…∆¿«ƒ»∆«¿≈∆

,BËeLÙk CLÁ ‰NÚ, כלומר «¬∆…∆ƒ¿
למעלה  הוא העלם בתוך  'לילה' אמנם

אין  כי  של מ'אור ' להעלם הכוונה

שלמעלה  להעלם אלא וחושך  הסתר 

לקולטו  יכולים העיניים שאין  מגילוי 

לרדת  בשביל  נעלית מדי  שיותר  (בחינה

העיניים  אין  אך  אור  שהוא שלמרות בשמש המבט ֿ דרך  על  ולהתגלות

והמקור  השורש הוא הזה הנעלה ההעלם זאת עם אבל  בו ) להביט מסוגלות

חושך  יהיה רבות מדריגות זו  בחינה והשתלשלות ירידת שלאחר  לכך  והסיבה

והסתר , העלם של  השלילי  במובן  ‰‰ÌÏÚכפשוטו , ÔÎÏzÒ‰‰Â »≈«∆¿≈¿«∆¿≈
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יט     

על ֿ ׁשּנע ׂשה  ּכפ ׁשּוט ֹו) ח ׁש) וההס ּתר  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹההעלם 

"לילה  (ׁשּלמעלה ), הח ׁש עצם  המ ׁשכת  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי

ּג ח ׁש ה ּוא  ׁשּנע ׂשה הה ּוא ", מהח ׁש יֹותר  ד ֹול  ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבהמ ׁשכה , ׁשּבא  ּכמ ֹו הח ׁש המ ׁשכת  ֿ ידי ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעל 

ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  ה ּזה " ּד"לילה  ה ּזה ". ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ"לילה 

לגיל ּוי  [ועד  ּבגיל ּוי ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ְְְְְְִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"זה " ול ֹומר  ּבאצ ּבע  להרא ֹות  ׁשה ּוא 31ׁשאפ ׁשר  [ ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָ

ּבא ֹופן  ה ּוא  ׁשה ּלילה  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ְְְְְֶֶַַַַַָָָלילה ,

לילה . ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא "), ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּדהס ּתר 

,ÈÚ‰Ïe] הענין מבאר  ה ּנ"ל  ּדב ּדר ּוׁשים  ¿»ƒְְְִִִַַַָָָֹ

הה ּוא " ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶַַַַָָּד"לילה 

רא ּיה  ׁשּיׁשנּה ה ּוא  "יֹום " ּדענין אחר . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבא ֹופן

ּבאלק ּות  ה ּׂשגה  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  א ֹו מה 32ּֿבאלק ּות  , ֱֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא  אמ ּונה  רק  ּכׁשּיׁשנּה ֿ ּכן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאין

היא  ׁשהאמ ּונה  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  וענין ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ"לילה ".

ּבד ּוגמת  ההתא ּמת ּות , ּובתכלית  ּגד ֹול  ְְְְְְְִִֶַַַַָּבת ֹוקף 

ׁשּכת ּוב  וזה ּו ּדרא ּיה . ליל 33ההתא ּמת ּות  ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  ּדה ּגיל ּוי ה ּזה , ה ּלילה  ה ּוא  ג ֹו' ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשימ ּורים 

ח ׁש ׁשּנת ּבּטל  ּבא ֹופן היה  לא  ("זה ") ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאז

ּבגל ּות  היּו עדין ׁשהרי א ּלא 34ה ּלילה , , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמ ּורה , ּבוּדא ּות  היתה  אז ׁשּלהם  ְְְֱֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאמ ּונה 

ׁשה ּגיע ּו ּדזה  ׁשם , [ּומבאר  ּדרא ּיה . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכהוּדאי

עב ֹודתם  ֿ ידי על  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָלבחינת 

ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּובלבנים . ּבח ֹומר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַּבמצרים 

ּבזמן  ׁשּגם  ה ּזה ", "לילה  ׁשּיהיה  ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעכ ׁשו,

העמל  ֿ ידי על  ה ּוא  "זה ", ּבחינת  יהיה  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגל ּות 
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(31.25 הערה לעיל השגה 32)נסמן בעלי  היו הבית בזמן כי  לילה, בשם הגלות וזמן יום, בשם נק ' הבית שזמן דזהו

בדוגמת  היא ההשגה וגם באלקות, הראי ' ישנה לא הגלות ובזמן באלקות, הראי ' גם אצלם היתה לרגל ובעלייתם גדולה,

מנחם  תורת ואילך. 186 ס "ע  חמ "ג התוועדויות - מנחם תורת בארוכה כמבואר ג), כט , וישב  (תו"א שבשינה המדמה כח 

וש"נ. ואילך. קפט  ס "ע  ניסן המאמרים ספר שם.33)- האמצעי  אדמו"ר ובמאמר בתו"א הובא - מב . יב , ובפרט 34)בא

ממש. בגלות עדיין כשהיו חצות, קודם שהי ' ח ) שם, (בא הק "פ  אכילת גבי  גם כתיב  הזה" "לילה שלשון

    
CLÁ‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL (BËeLÙk CLÁ)…∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿»«∆∆«…∆

(‰ÏÚÓlL),נקרא לעיל  ‰‰e‡",שכאמור  ‰ÏÈÏ" שנפעל חושך  ∆¿«¿»«¿»«
שלמעלה  החושך  עצם של  למטה והירידה מההמשכה CLÁכתוצאה ‡e‰…∆

CLÁ‰Ó ˙BÈ ÏB„b וההסתרCLÁ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL »≈≈«…∆∆«¬∆«¿≈«¿»««…∆
בעצם  שהוא כפי  ¿BÓkאלא לא

,‰ÎLÓ‰a ‡aL הנקרא החושך ∆»¿«¿»»
."‰f‰ ‰ÏÈÏ" לכך והטעם «¿»«∆

הלילה  הזה', מ'לילה הנמשך  שהחושך 

ומתגלה  יורד  שהוא אינו כפי  למטה,

החושך  כמו  רבה במידה מסתיר 

מ'הלילה  ויורד  שמשתלשל  וההסתר 

כיון  הוא ‰f‰"ההוא', ‰ÏÈÏ"c¿«¿»«∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÈl‰L ‡e‰∆««¿»¿∆

,"‰Ê"c,וניכרת גלוייה מציאות ¿∆
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ] ÈeÏÈ‚a LbpL∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
Úaˆ‡a ˙B‡‰Ï LÙ‡L∆∆¿»¿«¿¿∆¿«

"‰Ê" ÓBÏÂ31,‰ÏÈÏ ‡e‰L [ ¿«∆∆«¿»
‰ÏÈl‰L ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«∆««¿»
,("‡e‰") zÒ‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆¿≈
‰ÏÈÏ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»
נרגשת  לא הלילה מציאות וכאשר 

שהוא  ולחשוב לטעות אפשר  ואפילו 

לאמיתו  זה, הרי  חושך יום, דבר , של 

מתורת  לעיל  שמובא כפי  ביותר , גדול 

כפול  והסתר  שהעלם ֿ טוב ֿ שם הבעל 

שיש  בכך  מכירים לא אפילו  כאשר  הוא

לאור . חושך  ושמים הסתר ,

Ï"p‰ ÌÈLecc ,ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¿ƒ««
האמצעי  ואדמו "ר  הזקן  אדמו "ר  של 

"‰f‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÈÚ‰ ‡Ó¿…»»ƒ¿»¿«¿»«∆
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â ביניהם וההבדל  ¿«¿»«
הרוחנית  ‡Á.במשמעותו  ÔÙB‡a¿∆«≈

הנזכרים, במאמרים מבואר  »¿ÔÈÚc¿ƒוכך 
"ÌBÈ" וגילוי אור  ‰e‡שעניינו 

dLiLובעולם i‡‰לאדם ∆∆¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a טובה וקליטה הבנה ∆¡…

מוחשית  ראייה כמו  ÌÈtŒÏkŒÏÚוברורה B‡ הפחות הבנה ‰O‚‰לכל  «»»ƒ«»»
‡e˜Ï‡a32‰eÓ˙שכלית  ˜ dLiLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שהיא , ∆¡…«∆≈≈¿∆∆¿»«¡»

כמו  האדם נפש בפנימיות חודר  ולא למעלה יותר  שנשאר  'מקיף' יותר  כוח

השכלית  וההבנה המוחשית "ÏÈÏ‰"הראייה ÌLa ‡˜.העלם שעניינו  ƒ¿»¿≈«¿»

‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚÂ של והיתרון  המעלה את שמדגיש ביטוי  ¿ƒ¿««¿»«∆
וההשגה  מההבנה פנימי  ופחות נרגש פחות דבר  היותה שעם ומורה האמונה

‰‰˙‡e˙n˙ומורה  ˙ÈÏÎ˙e ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰ ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
והוא  מאוד  חזקה שלו  שהאמונה כזה באופן  בה' מאמין  בטוח והיהודי 

הכי  בצורה האמת שזו  ומאמין 

שום  וללא ספק שום ללא המוחלטת

‰‰˙‡e˙n˙פקפוק, ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ¿«¿
‰i‡c דבר רואה אדם שכאשר  כשם ƒ¿ƒ»

בקיומו  לחלוטין  בטוח הוא עיניו  במו 

כלל . ספק שום ללא

e‰ÊÂ במה הפנימי  הפירוש ¿∆
e˙kL33 ט"ו של  הלילה אודות ∆»

ממצרים, ישראל  בני  יציאת יום ניסן ,

‰ÏÈl‰ ‡e‰ 'B‚ ÌÈeÓÈL ÏÈÏ≈ƒƒ««¿»
,‰f‰ הלילה" ואומר  מדייק והכתוב «∆

להורות ‡Êהזה" ‰È‰L ÈeÏÈb‰c¿«ƒ∆»»»
" נאמר  כמו Ê‰(עליו  גילוי  לשון  ," ∆

זה") ואומר  באצבעו  ‰È‰"מראה ‡Ï…»»
,‰ÏÈl‰ CLÁ Ïha˙pL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈…∆««¿»

˙eÏ‚a eÈ‰ ÔÈ„Ú È‰L34 ורק ∆¬≈¬«ƒ»¿»
יצאו  הזה" היום "בעצם למחרת

על  נאמר  זאת ובכל  בפועל , ממצרים

הלשון  'לילה' של  שעה באותה מצבם

Ì‰lL"זה", ‰eÓ‡‰L ‡l‡∆»∆»¡»∆»∆
Ê‡'שימורים 'ליל  הנקרא לילה באותו  »

,‰eÓb ˙e‡cÂa ‰˙È‰»¿»¿«»¿»
‰i‡c È‡cÂ‰k נאמר ולכן  ¿«««ƒ¿ƒ»

אמונה  זו  אחד  מצד  כי  הזה", "הלילה

כלל  ובדרך  והשגה הבנה או  ראייה ולא

היא  הראייה ֿ שכן  וכל  והשגה ההבנה

מאשר  פנימי  ויותר  נעלה יותר  עניין 

האמונה  לילה באותו  אבל  האמונה,

ובוודאות  מאד , וחזקה גדולה היתה

אותו  ולכן  מוחשית ראייה ה'לילה'כמו 

'זה  ÌL'.נקרא ‡Óe] במאמרי ¿…»»
הנזכרים, eÚÈb‰Lהחסידות ‰Êc¿∆∆ƒƒ

הלילה  באותו  במצרים ישראל  ‰e‡בני  "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿»«∆
È„ÈŒÏÚ של וההכנה ÌÈÏeההקדמה ÓBÁa ÌÈˆÓa Ì˙„BÚ «¿≈¬»»¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ

והתעלות. זיכוך  בהם שפעלה ÂLÎÚעבודה ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ בזמן ¿«∆∆∆«¿»
‰eÏb˙הזה, ÔÓÊa ÌbL ,"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‰È‰iL È„ÎaL הנמשל ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«∆∆«ƒ¿««»
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כ   

קל ֿ ּדא  - "ּבח ֹומר " ה ּתֹורה , ּבעסק  ְְְְִֵֶֶַַַָָָוה ּיגיעה 

הלכתא  ל ּבּון ּדא  - "ּובלבנים " ועל 35ֿוח ֹומר , , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּבטרד ֹות  וה ּיגיעה  העמל  ֿ ידי על  ֿ זה   ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדר

לחם  ּתאכל  א ּפי ּבזעת  "ליל 36ה ּפרנסה  ּוכמ ֹו ה , ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ֿ ידי  על  לזה  ׁשה ּגיע ּו מצרים  ּדיציאת  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַה ּזה "

ּולבנים  ח ֹומר  ּובלבנים , ּבח ֹומר  ְְְֲִִִֵֵֶֶָָעב ֹודתם 

ׁשאמר ּו וזה ּו ע ֹול 37ּכפ ׁשּוטם . עליו המק ּבל  ּכל  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ארץ   ּדר ע ֹול  מ ּמּנּו מעבירין ה ּפֹורק 38ּתֹורה  וכל  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּכי  ארץ ,  ּדר ע ֹול  עליו נֹותנין ּתֹורה  ע ֹול  ְִִִֶֶֶֶֶָָָמ ּמּנּו

"לילה  לבחינת  מ ּגיעים  ארץ   ּדר ע ֹול  ֿ ידי על  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם 

ּב"ּלילה  (ׁשּבּדר ּוׁשים ) זה  ּפיר ּוׁש ֿ ּפי ועל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָה ּזה "].

ׁשחסר  ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ל ֹומר , צרי ְְִֵֶֶַַַַָָָה ּזה ",

ּפיר ּוׁש ע ֹוד  ל ֹומר  ויׁש האמ ּונה . ּבוּדא ּות  ְְֱֵֵַַַָָָּגם 

"זה " ׁשה ּלׁשֹון הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ְְְְֶֶֶַַַַַָָָּב"ּלילה 

ּבגיל ּוי  ה ּוא  ה ּלילה  אם  ה ּלילה . על  קאי ְְְְִִֵַַַַַָָָו"ה ּוא "

ה ּוא  ׁשה ּלילה  א ֹו לילה , ׁשה ּוא  ׁשּנר ּגׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ("זה ")

לילה ]. ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ("ה ּוא ") ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבהס ּתר 

מק ֹומ ֹות ÔeÈÂה ) ּבכ ּמה  המבאר  ֿ ּפי על  39זה  ¿»ְְְִֶַַַָָֹ

ה ּמאמר  ֿ ס ֹוף 40ּבפיר ּוׁש ֿ אין א ֹור  ְֲֵֵַַָ

אין  עד  מ ּטה  ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה 

ההת ּפּׁשט ּות  ענין ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  ּדלמ ּטה  ְְְְְִִִִַַַַַַָָּתכלית ,

ּומת ּגּלה  מת ּפּׁשט  ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , אין ּדא ֹור  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַוה ּגיל ּוי

ענין  ה ּוא  כ ּו' מעלה  ּולמעלה  מ ּטה , למ ּטה  ְְְְְִַַַַַַָָָָעד 

ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ׁשּבא ֹור  והעל ּיה  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָההתע ּלמ ּות 

ּובעיל ּוי  העלם  אחר  ּבהעלם  ּומתע ּלם  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמתע ּלה 

הענין  ּגם  וה ּנה  מעלה . למעלה  עיל ּוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּבא ֹור  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו כ ּו' מ ּטה  ְְְִֵֶַַָָּדלמ ּטה 
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ובכ"מ .35) שמות. ר"פ  תו"א א. קנג, ח "ג א. כז, ח "א יט .36)זהר ג, מ "ה.37)בראשית פ "ג "עול 38)אבות שם באבות

ארץ ". דרך "עול רק  הובא הנ"ל ובדרושים ארץ ". דרך ועול (סה"מ 39)מלכות ואילך פי "ג ה'שי "ת לגני  באתי  המשך

ואילך. קפח  ס "ע  תרס "ו המשך עד"ז וראה ואילך). 133 ע ' -40)ה'שי "ת יט  תיקון שם (וראה נז תיקון סוף  תקו"ז ראה

סע "ג. לד, יתרו ז"ח  ב ). מ ,

    
אלוקות  גילוי  בו  שאין  זמן  שהוא כיוון  "Ê‰"ל 'לילה' ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«∆

כמו  ובוודאות בתוקף אמונה תהיה הזה בזמן  וגם ותוקף גילוי  על  המורה

הראייה, של  והוודאות ÒÚa˜התוקף ‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»»¿«¿ƒ»¿≈∆
,‰Bz‰ הכתוב בלשון  מרומזת התורה בלימוד  שהיגיעה בזוהר  שמובא כפי  «»

עבדו  ישראל  שבני  הפרך  עבודת על 

c‡במצרים  "ÓBÁa" זה ¿∆»
ÓBÁÂŒÏ˜ המידות מי "ג  אחת «»∆

בהם, נדרשת ÌÈÏe"ƒ¿≈ƒ"שהתורה
‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ‡c 35 ליבון זה »ƒƒ¿¿»

את  מזככת בתורה הזו  והיגיעה ההלכה

אותו  ומביאה "לילה האדם של  למצב

לעיל , כמבואר  ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰הזה"
‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»¿«¿ƒ»

‰Òt‰ ˙B„Ëa בתורה ככתוב ¿ƒ¿««¿»»
 ֿ הקדוש גזר  הדעת עץ חטא שלאחר 

בני  כל  ועל  הראשון  אדם על  ֿ הוא ברוך 

הבאים בדורות ‡EÈtהאדם ˙ÚÊa¿≈««∆
ÌÁÏ ÏÎ‡z36 צריך להתפרנס וכדי  …«∆∆

זו  ויגיעה עמל  וגם ולהזיע, להתייגע

כלי  אותו  ועושים האדם את מזככים

ולהגיע יו  לאלוקות להתקרב ראוי  תר 

בזמן  ובוודאות בתוקף בה' לאמונה

‰f‰"הגלות, ‰ÏÈÏ" BÓÎe¿«¿»«∆
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc לעיל שכמבואר  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

"זה" לבחינת שהגיעו  משמעותו 

"לילה" של  במצב eÚÈb‰L∆ƒƒבעודם
ÓBÁa Ì˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ¿∆«¿≈¬»»¿∆
ÌÈÏe ÓBÁ ,ÌÈÏeƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ

ÌËeLÙk ידי ֿ על  גם פועלים כך  ƒ¿»
בלימוד  וב'לבנים' ב'חומר ' היגיעה

הפרנסה. בטרדות וכן  ∆¿e‰ÊÂהתורה
eÓ‡L37 ז "ל Ïkחכמינו  ∆»¿»

‰Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»
Cc ÏBÚ epnÓ ÔÈÈÚÓ«¬ƒƒƒ∆∆∆

ı‡38 טרדות את ממנו  מסלקים ∆∆
הזה העולם וענייני  «¿ÏÎÂהפרנסה

epnÓ ˜Bt‰ מעצמו‰Bz ÏBÚ «≈ƒ∆»
Èk ,ı‡ Cc ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»∆∆∆∆ƒ
ı‡ Cc ÏBÚ È„ÈŒÏÚ Ìb, לעיל כמבואר  הפרנסה, טרדות עול  ««¿≈∆∆∆∆

.["‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿»«∆
ÌÈLecaL) ‰Ê LeÈt ÈtŒÏÚÂ לעיל ‰f‰",הנזכרים ‰ÏÈl"a ( ¿«ƒ≈∆∆«¿ƒ¿«¿»«∆

ישראל  לבני  יש אלוקות על  והעלם 'לילה' של  ובמצב בזמן  שגם הוא שעיקרו 

'הזה', בה', וודאית חזקה ‰e‡אמונה "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¿«¿»«
כזה רוחני  ‰‡eÓ‰מצב ˙e‡cÂa Ìb ÒÁL שהמצב לכך  בנוסף כי  ∆»≈«¿«»»¡»

'הוא' של  במצב אלא ובתוקף בחוזק לא היא האמונה גם והעלם, 'לילה' הוא

לעניין  לעיל  למבואר  (בדומה העלם של  ביטוי  ֿ זה הרי  'הוא' המלה שגם

כפול ). הסתר  אסתיר ', 'הסתר 

LeÈt „BÚ ÓBÏ LÈÂ מלבד ¿≈«≈
הקודמים  «¿»¿ÏÈl"a‰הפירושים

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â "‰f‰«∆¿«¿»«
ביניהם, ההבדל  «»∆ÔBLl‰Lומשמעות

ÏÚ È‡˜ "‡e‰"Â "‰Ê"∆¿»≈«
‰ÏÈl‰ עצמו‡e‰ ‰ÏÈl‰ Ì‡ . ««¿»ƒ««¿»

LbpL ("‰Ê") ÈeÏÈ‚a וניכר ¿ƒ∆∆ƒ¿»
וגלוייה  ברורה ∆e‰L‡בצורה

‡e‰ ‰ÏÈl‰L B‡ ,‰ÏÈÏ«¿»∆««¿»
ÔÈ‡L ("‡e‰") zÒ‰aLb ¿∆¿≈∆≈ƒ¿»

‰ÏÈÏ ‡e‰L לטעות ואפשר  ∆«¿»
והעלם  לילה זה שאין  ].ולחשוב

‰Ê ÔeÈÂ הנזכר ‰) האחרון  הפירוש ¿»∆
שניכר  לילה הוא הזה" ש"לילה לעיל 

הוא  ההוא" ו "לילה לילה, שהוא ונרגש

לילה  שהוא ונרגש ניכר  שלא לילה

‰nÎa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó39 בחסידותLeÈÙa ¿¿≈
Ó‡n‰40 בזוהר ‡ŒBשמקורו  ««¬»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ מתעלם ≈¿«¿»«¿»
˜ıומתעלה  ÔÈ‡ „Ú עד גבול  אין  «≈≈

ומתעלה  מתעלם הוא «»¿hÓÏe‰היכן 
‰hÓ האינסופי האלוקי  האור  וכן  «»

ומתגלה  למטה ויורד  ‡ÔÈנמשך  „Ú«≈
˙ÈÏÎz הוא היכן  עד  וגבול  סוף ואין  «¿ƒ

ומתגלה, ונמשך  hÓ‰יורד  ‰hÓÏcƒ¿«»«»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎƒ¿««ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡c ÈeÏÈb‰Â שנמשך ¿«ƒ¿≈
ומאיר , ËMt˙Óויורד  ‡e‰L∆ƒ¿«≈

,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«¿»ƒ¿«
ŒB‡aL ‰iÏÚ‰Â ˙eÓlÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¬ƒ»∆¿
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿«∆

ÌlÚ˙Óe עצמו את ומסתיר  ‰ÌÏÚומעלים Á‡ ÌÏÚ‰a לאחר ƒ¿«≈¿∆¿≈««∆¿≈
שוב  ומתעלם חוזר  ÏÚÓ‰שמתעלם, ‰ÏÚÓÏ ,ÈeÏÈÚ Á‡ ÈeÏÈÚe¿ƒ««ƒ¿«¿»«¿»

גבול . וללא סוף אין  עד 

ŒÔÈ‡ŒB‡a ‡e‰L BÓk 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»«»¿∆¿≈
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כי     

ׁשּלפני  הא ֹור  ּכלל ּות  ׁשהרי העלם . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבחינת 

ּבעצמ ּות ֹו ה ּכל ּול  א ֹור  ה ּוא  וא ֹור 41ה ּצמצ ּום  , ְְְְִַַַָ

מ ּגיל ּוי  למעלה  ה ּוא  ּבּמא ֹור  ׁשה ּוא 42ה ּכל ּול  וזה  . ְְְִִֶֶַַַָָָ

ה ּגיל ּוי  הרי מ ּטה , למ ּטה  עד  ּומת ּגּלה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמת ּפּׁשט 

ה ּקו, (א ֹור  ה ּצמצ ּום  לאחרי מ ּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנמ ׁש

ה ּוא  ה ּסֹובב ) א ֹור  מהא ֹור ואפיל ּו הארה  רק  ֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדזה  ּכיון ֿ מק ֹום , מ ּכל  אבל  ה ּצמצ ּום . ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפני

ּכח  ה ּוא  כ ּו' מ ּטה  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְֵֶַַַָָֹׁשא ֹור 

ּגם  הרי ֿ איןֿס ֹוף , ּדא ֹור  וה ּגיל ּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַההת ּפּׁשט ּות 

וכ ּמבאר  ה ּגיל ּוי. ענין ה ּוא  ּבׁשר ׁשֹו, ׁשה ּוא  ְְְְְְִִֶַַַָָֹּכמ ֹו

ההל ּולא ' ה ּוא 43ּב'המ ׁש ּגּופא  ׁשּבעצמ ּות ֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  זה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּגיל ּוי. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבבחינת 

אינֹו ּבעצמ ּות ֹו ׁשּגם  ה ּוא  כ ּו' מעלה  למעלה  ְְְְְֵֶַַַַָָה ּוא 

הענינים  ּדׁשני ׁשה ּׁשר ׁש ל ֹומר , ויׁש ּגיל ּוי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבגדר 

ּבענין  ה ּוא  ה ּזה ", ו"יֹום  הה ּוא " "יֹום  ְְְִֶַַָָּד'יֹום ',

(לאחרי  ּבפ ֹועל  ׁשה ּגיל ּוי כ ּו'. מ ּטה  ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדלמ ּטה 

ה ּגיל ּוי  וכח  ה ּזה ", ּד"יֹום  ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ְְְִִֶֶַַַַַֹֹה ּצמצ ּום )

ה ּׁשר ׁש ה ּוא  ה ּצמצ ּום ) (לפני ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְִִֵֵֶַַֹּדא ֹור 

ּגם  (ׁשּלמעלה  ּדלילה  וה ּׁשר ׁש הה ּוא ". ְְְְְְֶֶַַַַַָָֹּד"יֹום 

כ ּו'. מעלה  ּדלמעלה  ּבענין ה ּוא  הה ּוא ") ְְְְִִִַַַָָָָמ "ּיֹום 

זה p‰Â‰ו) ענינים . ׁשני ּדבצמצ ּום  יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

[ּובזה  ה ּגיל ּוי ּבׁשביל  ה ּוא  ְְִִִִֶֶַַָׁשה ּצמצ ּום 
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ובכ"מ .41) קפ . ע ' תרס "ו הכלול 42)המשך האור גם גילוי , בגדר אינו שהעצם וכיון העצם. כמו הוא בהעצם הכלול דכל 

א). רח , ח "ב  קונטרסים ק . ע ' תרע "ח  (סה"מ  מגילוי  למעלה הוא 151).43)בו ע ' שם (סה"מ  פט "ז

    
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ האור של  וההתגלות ההארה עצם כלומר , ¿ƒ«∆¿≈

האינסופי  האור  של  וצמצום העלם של  תוצאה בעצם היא האינסופי  האלוקי 

גבול . eÏÏk˙והבלי  È‰L כללי באופ ‰ÌeˆÓvן  ÈÙlL B‡‰ ∆¬≈¿»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
לפני  שהוא כפי  עצמו  האור  את כי  שלו , וההארה ההתפשטות את (המאפשר 

לקבל ) יכולים לא העולמות הצמצום,

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ B‡ ‡e‰Â41 «»¿«¿
במהותו  כלול  שהוא כפי  האור 

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ועצמותו 

והגדרה  ו 'ציור ' מציאות שום לו  ואין 

עצמו , B‡naבפני  ÏeÏk‰ B‡Â¿«»«»
האור  ÏÚÓÏ‰מקור  ‡e‰¿«¿»

ÈeÏÈbÓ42‡e‰L ‰ÊÂ האור . ƒƒ¿∆∆
לגילוי  שייך  אינו  במקורו  שהוא שכפי 

‰lb˙Óe ËMt˙Ó ונמשך ויורד  ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÈeÏÈb‰ È‰ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¬≈«ƒ
ÈÁ‡Ï epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈

Âw‰ B‡) ÌeˆÓv‰ כמבואר «ƒ¿««
הצמצום  שלאחר  וחסידות בקבלה

'הסתלק' ֿ סוף האין  אור  בו  הראשון 

חזר  גבול , בלי  להאיר  מעצמו  ומנע

ֿ סוף  מהאין  והאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אור  והוא דק לקו  הנמשל  מצומצם אור 

ֿ סוף  אין  מאור  הארה הוא שאמנם הקו 

בהארה  מדובר  אבל  הצמצום שלפני 

‰Bqמצומצמת, B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«≈
שם  על  עלמין ' כל  'סובב הנקרא אור 

הוא  כי  בשווה העולמות בכל  שמאיר 

לפי  מצומצם אור  ולא גבול  בלי  אור 

העולמות  ‰‡‰ערך  ˜ ‡e‰ («∆»»
ומצומצמת  ÈÙlLמועטת B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ עצמו ֿ סוף האין  האור  ולא «ƒ¿
ההמשכה  עניין  גם שלמעשה ונמצא

ֿ סוף של  האין  אור  על  העלם הוא קץ" אין  עד  מטה "למטה ֿ סוף האין  אור 

ֿ גבול . ÌB˜ÓŒÏkÓ,הבלי  Ï‡העלם אכן  שזהו  Êc‰למרות ÔÂÈk ¬»ƒ»»≈»¿∆
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ומאיר ויורד  ‰e‡נמשך  'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ ∆≈¿«»«»

של  ופעולה ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c,התגלות ÈeÏÈb‰Â ˙eËMt˙‰‰ Ák…««ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
,BLLa ‡e‰L BÓk Ìb È‰ ושרשו במקורו  הוא זה שכוח כפי  ¬≈«¿∆¿»¿

בפועל  שבא כפי  רק ולא ‰ÈeÏÈbהעליון , ÔÈÚ ‡e‰ גם מזו  וכתוצאה ƒ¿««ƒ
גי  של  פעולה היא למטה מצומצם פעולתו  אור  התגלות שכאמור  (למרות לוי 

'העלם'). נחשבת אכן  ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף אין  CLÓ‰'aמאור  ‡nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
בעל  לקראת ,ÏeÏ‰‰43‡'מאמרי  לפרסום מסר  הריי "צ שהרבי  המאמרים «ƒ»

אין  "אור  בעניין  נרחב ביאור  מופיע (שם נסתלק שבו  היום תש"י  שבט יו "ד 

תכלית") אין  עד  מטה ולמטה קץ אין  עד  מעלה למעלה ¿»¿∆B˙eÓˆÚaLסוף

ÈeÏÈb ˙ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb של ומהותו  שבעצמותו  מבואר  שם »ƒ¿ƒ«ƒ
וכוח  ההעלם כוח וגם ההתפשטות כוח גם קיים בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ונמשך  נובע (ומזה גופא בעצמותו  שהוא כפי  הגילוי  עניין  הוא ההתפשטות

ֿ סוף  אין  אור  והתגלות הארת תכלית).עניין  אין  עד  מטה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰Ê Ôk≈∆∆≈

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ קץ אין  עד  ¿«¿»«¿»
‡e‰ כזה B˙eÓˆÚaעניין  ÌbL∆«¿«¿

ÈeÏÈb „‚a BÈ‡ נובעת ומזה ≈¿∆∆ƒ
להתעלות  זה כוח פעולת ונמשכת

ולהתעלם.

ÈLc LM‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«…∆ƒ¿≈
,'ÌBÈ'c ÌÈÈÚ‰ כמבואר שהם, »ƒ¿»ƒ¿

‰‰e‡"לעיל , ÌBÈ" התגלות «
היא  עצמה שמצד  'יום' מבחינת

'הוא',למעלה  נקראת ולכן  מגילוי 

והעלם  נסתר  ‰f‰"לשון  ÌBÈ"Â¿«∆
אור  הוא שעניינה יום בחינת גילוי 

גילוי , לשון  'זה' נקראת ולכן  וגילוי 

'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚa ‡e‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
מושרשות  'יום' של  הבחינות שתי 

נאמר  שעליה ֿ סוף באין  זו  בבחינה

כוח  היינו  תכלית" אין  עד  מטה "למטה

וההתגלות. ÈeÏÈb‰L∆«ƒההתפשטות
האלוקי  האור  (ÈÁ‡Ïשל  ÏÚBÙa¿«¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ כמבואר הקו ', 'אור  הארת «ƒ¿
ÌBÈ"cלעיל  LM‰ ‡e‰ («…∆¿

"‰f‰ בפועל וההארה ומההתגלות «∆
"יום (אף  ונמשך  בא מצומצמת) שהיא

וגילוי , אור  ‰ÈeÏÈbהזה", ÁÎÂ¿…««ƒ
ÈÙÏ) ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c¿≈ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ מאיר אינו  שאמנם «ƒ¿
אבל  מגילוי  למעלה הוא כי  בעולמות

וההתפשטות  הגילוי  כוח על  ‰‰e‡מדובר  ÌBÈ"c LM‰ ‡e‰ ממנו ) " «…∆¿«
מגילוי . למעלה הוא עצמו  שמצד  האור  ונמשך  ÏÈÏc‰בא LM‰Â¿«…∆¿«¿»

לגמרי  מגילוי  שלמעלה מבחינה ÌBi"Óהתגלות Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ
"‡e‰‰ בגילוי מלבוא ונעלית הצמצום לפני  שהיא כפי  הגילוי  כוח בחינת «

לנבראים  eÎ'בפועל  ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚa ‡e‰ האלוקי ) הכוח »ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
קץ. אין  עד  גבול , ללא ולהתעלם להתעלות

ÌeˆÓˆc Úe„È ‰p‰Â (Â הוא עצמו  שמצד  ֿ סוף האין  האלוקי  האור  ¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿
ונבראים  לעולמות ומתגלה נמשך  מלהיות ÌÈÈÚ.למעלה ÈL אחד עניין  ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא  ‰ÈeÏÈbבצמצום ÏÈLa ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ‰Ê אמנם כלומר , ∆∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
היא  הצמצום מועטת פעולת להארה מוגבל  הבלתי  הגילוי  והעלם האור  מיעוט

כדי  הגילוי , בשביל  היא הצמצום של  והמטרה הכוונה אבל  ומצומצמת
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כב   

ּדוקא  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  זה  ענינים . ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּגּופא 

ּגם  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּגיל ּוי ֿ לבא  לעתיד  ְְִִִֵֶֶַַָָֹיהיה 

ה ּגיל ּוי  יהיה  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי ׁשעל  וזה  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבע ֹולמ ֹות ,

ּגם  ׁשּלמעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ועצמ ּות  ְְְְְִִִֵֶַַַָּדפנימ ּיּות 

ה ּצמצ ּום ] לפני ׁשהאיר  ׁשּבּצמצ ּום 44מהא ֹור  וזה  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשאינֹו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ה ּׁשלמ ּות  מת ּגּלה  ְְְְִֵֵֵֶַַַָעצמ ֹו

ּכח  ּגם  ל ֹו ויׁש ה ּגיל ּוי ּבענין ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְִִֵַַַַַָָֹמ ּוג ּבל 

ׁשני  יׁשנם  ׁשּבּצמצ ּום  ּדזה  ל ֹומר , ויׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָההעלם .

ֿ ס ֹוף , ֿ אין ּדא ֹור  ההעלם  ּבכח  ּכי ה ּוא , - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹענינים 

ּכמ ֹו ההעלם  ּכח  מדרגֹות . ׁשּתי ה ּצמצ ּום , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשר ׁש

ההעלם  ּבכח  זֹו ּדר ּגא  [ׁשּגם  ה ּגיל ּוי לענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשּי

אבל  ה ּגיל ּוי , מ ּכח  למעלה  היא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְֲִִִֵַַַָָֹּדא ֹור 

ּדה ּצמצ ּום  לגיל ּוי], ׁשּיכת  היא  ֿ מק ֹום  ְְְִִִִֶֶַַָָמ ּכל 

ּכח  ועצם  ה ּגיל ּוי. ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּנמ ׁש

(ׁש ׁשּנמ ׁשההעלם  ּדה ּצמצ ּום  מ ּגיל ּוי), ּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  א ּלא ) ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו ְְִִִִֶֶַַָָֹמ ּדר ּגא 

ההעלם . ּכח  מת ּגּלה  עצמ ֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּצמצ ּום 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּׁשני ּבזה  ּבא ּור  לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶָ

הה ּוא " ("לילה  ּד'לילה ' ְְְְִִַַַָָָָהענינים 

ּבא ֹופן  הם  למ ּטה , ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּזה ") ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָו"לילה 

"לילה  ּדלמעלה  ּבׁשר ׁשם , ׁשהם  מ ּכמ ֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהפ ּו

ׁשהם  ּוכמ ֹו ה ּזה ", מ "ּלילה  למעלה  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ּד"לילה  (לגריע ּותא ) ההס ּתר  למ ּטה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁשכים 

ּד"לילה  מההס ּתר  יֹותר  ּגד ֹול  הס ּתר  ה ּוא  ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהה ּוא "

יׁש ׁשּלמעלה , ּד'לילה ' הענינים  ׁשני ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה ּזה ",

ההעלם  ּבכח  ה ּנ"ל  ּדרג ֹות  ׁשּתי ׁשהם  ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹל ֹומר ,

ההעלם  ּכח  ה ּוא  ה ּזה " "לילה  ֿ ס ֹוף , ֿ אין ְְְֵֵֶֶַַַַָֹּדא ֹור 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ד.44) ע ' תרס "ו המשך

    
לקבל  יכולים והנבראים שהעולמות כזה גילוי  ויאיר  Ùeb‡שיומשך  ‰Êe]»∆»

הצמצום בעניין  בעקבות שיתאפשר  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום עצמו  זה

.ÌÈÈÚ ÈL אחד Âc˜‡עניין  ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ידו שעל  ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿≈«ƒ¿«¿»
בעולמות מתאפשרת  ֿ סוף מהאין  אור  והארת ÏŒ„È˙ÚÏ‡התגלות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח  ŒÔÈ‡ŒB‡cבימות ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈
ÛBÒ הצמצום לפני  שהוא כפי  עצמו 

˙BÓÏBÚa Ìb האור הארת כי  «»»
ֿ אי  באור  שמקורו  ֿ סוף המצומצם ן 

של  והכשרה הכנה היא הצמצום שלפני 

תהיה  לבוא שלעתיד  לכך  העולמות

עצמו , ֿ סוף מהאין  התגלות בהם

Â נועד שהצמצום בכך  השני  ¿העניין 
הוא  הגילוי  È„ÈŒÏÚLבשביל  ‰Ê∆∆«¿≈
‰È‰È ÌeˆÓv‰ דבר של  בסופו  «ƒ¿ƒ¿∆

˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈∆¿«¿»«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ È‡‰L B‡‰Ó≈»∆≈ƒƒ¿≈«ƒ¿
אלוקית, הארה בעולמות שיש לאחר  כי 

דבר  של  בסופו  מצומצמת, כי  אף

שיאיר  כך  כדי  עד  יזדככו  העולמות

אלא  הצמצום שלפני  האור  רק לא בהם

ה'עצמות' אור  44Â]גם השני , ¿העניין 
הוא הצמצום ידי  על  ∆Ê‰שנפעל 

BÓˆÚ ÌeˆÓvaL באור לא ∆«ƒ¿«¿
בעניין  אלא הצמצום ידי  על  שמתגלה

עצמו  וההגבלה ההעלם הצמצום,

ŒÔÈ‡ŒB‡c ˙eÓÏM‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ Ïa‚eÓ BÈ‡L ÛBÒ∆≈¿»«¿»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa שהרי ֿ אין  אור  אם ¿ƒ¿««ƒ
יכול  ואינו  להתגלות רק יכול  סוף

'אין  שאינו  נמצא עצמו , את להגביל 

גבול  בבלי  שמדובר  וכיוון  אמיתי  סוף'

בתכלית  שלם שאינו  ייתכן  לא אמיתי 

הכוחות Ákאלא Âבכל  Ìb BÏ LÈ ¿≈«…«
ÌÏÚ‰‰ את מבטא שהצמצום ונמצא «∆¿≈

ֿ סוף. האין  של  השלימות

ÌeˆÓvaL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל  נועד  שהצמצום האחד  ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

- ֿ סוף האין  של  השלימות את ומגלה ‰‰ÌÏÚמבטא ÁÎa Èk ,‡e‰ƒ¿…««∆¿≈
,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c מעלה ("למעלה עצמו  את להעלים ֿ סוף האין  של  הכוח ¿≈
שהוא קץ") אין  B‚„Ó˙.פעולת ומקור LLעד  ÈzL ,ÌeˆÓv‰ …∆«ƒ¿¿≈«¿≈

היא אחת [ÌbLדרגה ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ CiML BÓk ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈¿∆«»¿ƒ¿««ƒ∆«
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa BÊ ‡bc סוף ֿ אין  אור  שבה הדרגה «¿»¿…««∆¿≈¿≈

לגילוי , שייך  אבל  ונבראים) (לעולמות מתגלה לא ÁkÓאכן  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ…«

,ÈeÏÈb‰ זו ודרגה בפועל  הגילוי  ונמשך  נובע שממנו  מהכוח יותר  נעלית «ƒ
מתגלית לא ÈeÏÈ‚Ï],אכן  ˙ÎiL ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»ƒ«∆∆¿ƒ

BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c לגילוי ששייך  כפי  ההעלם ‰e‡כוח ¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈLa.Â היא יותר  הנעלית ההעלם, בכוח השנייה ÌˆÚהדרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈∆¿«¿»
ÈeÏÈbÓ מתגלה שאינו  רק ולא לגמרי  ƒƒ

לגילוי  שייך  אינו  גם אלא ),בפועל 
‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

(Ï‡נעלית  ‡e‰ BÊ הראשון העניין  …
הוא  שהצמצום זה ÏÈLaƒ¿ƒבצמצום,

(‡l‡ ,ÈeÏÈb‰ השני העניין  «ƒ∆»
BÓˆÚבצמצום  ÌeˆÓvaL ‰Ê∆∆«ƒ¿«¿

ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Ó זה ידי  ועל  ƒ¿«∆…««∆¿≈
ֿ סוף, האין  שלימות ביטוי  לידי  באה

לעיל . כמבואר 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר  לפי  ¿«ƒ∆
של  הפנימית המשמעות אודות

הזה" ו "לילה ההוא" "לילה המושגים

ביניהם  e‡aוההבדל  ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
'‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÈML ‰Êa»∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰ÏÈÏ"Â "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ")«¿»«¿«¿»

‰hÓÏ Ì‰L BÓk ("‰f‰ כפי «∆¿∆≈¿«»
האלוקית  להתגלות מתייחסים שהם

הוא  הזה" ש"לילה ונבראים בעולמות

ו "לילה  ונרגש שניכר  והסתר  העלם

וחמור  גדול  והסתר  העלם הוא ההוא"

מכירים  שלא כך  כדי  עד  יותר 

והסתר , העלם שהוא ≈‰Ìומרגישים
L BÓkÓ CeÙ‰ ÔÙB‡a שני ¿∆»ƒ¿∆

ב'לילה' אלה ÌLLaמושגים Ì‰≈¿»¿»
באלוקות, למעלה «¿»¿ÏÚÓÏcƒ‰ומקורם

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" העלם בחינת «¿»«
מגילוי  ÏÚÓÏ‰שלמעלה ‡e‰¿«¿»

יותר  ‰f‰"נעלה ‰ÏÈl"Ó בחינת ƒ«¿»«∆
ומתגלה, לגילוי  שייך  שכן  העלם

,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰L BÓÎe¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»
‡˙eÚÈ‚Ï) zÒ‰‰, כחיסרון «∆¿≈ƒ¿ƒ»

השלילי  ˙BÈבמובן  ÏB„b zÒ‰ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c וחמור ) ¿«¿»«∆¿≈»≈
‰f‰",יותר  ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰Ó להתפלא יש ולכאורה לעיל , כמבואר  ≈«∆¿≈¿«¿»«∆

להיפך  זה הרי  ולמטה הזה', מ'הלילה נעלה ההוא' 'הלילה שלמעלה כך  על 

הוא בזה הביאור  אלא ההוא' מ'הלילה נעלה הזה' ÈLו 'הלילה Èkƒ¿≈
˙B‚c ÈzL Ì‰L ,ÓBÏ LÈ ,‰ÏÚÓlL '‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈«∆≈¿≈¿»
Ák ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa Ï"p‰««¿…««∆¿≈¿≈«¿»«∆…«

,("‰f‰") ÈeÏÈbÏ CiML ("‰ÏÈÏ") ÌÏÚ‰‰ בסדר שאמנם «∆¿≈«¿»∆«»¿ƒ«∆
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כג     

וכיון  ("ה ּזה "), ל ּגיל ּוי  ׁשּׁשּי ְְְִֵֶֶַַַָָָ("לילה ")

ּבׁשביל  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ׁשּנמ ׁש ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשה ּצמצ ּום 

וההס ּתר  (ההעלם  ה "ּלילה " לכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָה ּגיל ּוי,

ּבגיל ּוי  ׁשּנר ּגׁש ּד"זה ", ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלמ ּטה )

ה ּוא  לגיל ּוי מביא  ׁשההעלם  זה  ּכי לילה . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשה ּוא 

ה ּצּמא ֹון   ּדר ֿ [ועל  ההעלם  ּכׁשּנר ּגׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא 

יֹותר  ׁשה ּוא  (לילה ) ה ּגל ּות  ׁשּבזמן ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלאלק ּות 

ה ּבית  ֿ ידי 45מ ּבזמן על  ה ּבא  ה ּגיל ּוי ׁשה ּוא  , ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ההעלם  ׁשּנר ּגׁש ֿ ידי על  ּדוקא  ׁשּזה ּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם ,

ּכח  עצם  ה ּוא  הה ּוא " ו"לילה  ּדה ּגל ּות ]. ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹוההס ּתר 

ּדה ּצמצ ּום  ל ּגיל ּוי, מ ּׁשּיכ ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָההעלם 

ה ּגיל ּוי, ּבׁשביל  (לא  ה ּוא  זֹו מ ּדר ּגא  ְְְִִִִִֶַַָָֹׁשּנמ ׁש

ה "ּלילה " ולכן ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא ּלא )

ה ּוא  ּדה ּצמצ ּום , זה  מענין ה ּנמ ׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמ ּטה 

העלם  ׁשה ּוא  נר ּגׁש ׁשאין ּד"ה ּוא ", ְְְְִֵֵֶֶֶֶָּבא ֹופן

ּבעב ֹודת  א ּלה  ענינים  ׁשני ׁשּבין והחיל ּוק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהס ּתר .

ה ּגל ּות , ח ׁש) ּבּלילה  ׁשהעב ֹודה  ה ּוא , - ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם 

מ ּצד  ה ּזה ) ע ֹולם  ּדכלל ּות  הח ׁש ֿ זה   ּדר ֿ ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועל 

ה ּתׁשּוקה  היא  ה ּגיל ּוי ׁשּבׁשביל  ְְְִִִִִֶַַַָה ּצמצ ּום 

ּבּלילה  והעב ֹודה  ה ּלילה . מח ׁש לצאת  ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוה ּצּמא ֹון

היא  ההעלם , ּכח  מת ּגּלה  ׁשּבּצמצ ּום  זה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמ ּצד 

ה ּלילה  ּדח ׁש ּבּׁשר ׁש וכ ּו' עצמ ֹו,ההת ּבֹוננּות  ְְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

העצמי. ּבהעלם  ה ּוא  ְְְִֵֶֶַַָָׁשּׁשר ׁשֹו

זה e‰ÊÂז) -  ה ּמל ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

ה ּוא  הה ּוא " ּד"לילה  ע ֹולם ", ׁשל  ְְְֶַַַָָמל ּכֹו

ה ּׁשר ׁש ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגרם 

"לילה  מ ּבחינת  ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  הה ּוא " ְְְְְִִֶַַַַַָָָּד"לילה 

ּד"יֹום  מההעלם  ׁשּלמעלה  ּדלמעלה , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהה ּוא "

ועל ֿ ה ּזה ". ּד"לילה  מההעלם  ואפיל ּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָהה ּוא ",

ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  אז עמד ּו ׁשּיׂשראל  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָידי
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הזה' 'הלילה מבחינת נעלית מגילוי  שלמעלה ההוא' 'לילה בחינת המדריגות

לגילוי  שייכת הזה' 'הלילה בחינת מהותה מצד  ÌeˆÓv‰Lאבל  ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏ ,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡e‰ BÊ ‡bcÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»≈««¿»
LbpL ,"‰Ê"c ÔÙB‡a ‡e‰ (‰hÓlL zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰)«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿«»¿∆¿∆∆ƒ¿»

‰Ê Èk .‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆«¿»ƒ∆
‡ÈÓ ÌÏÚ‰‰L דבר של  בסופו  ∆«∆¿≈≈ƒ

ÈeÏÈ‚Ï הוא העלם שלכאורה למרות ¿ƒ
הגילוי , LbpLkהיפך  ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆ƒ¿»

ÔB‡nv‰ CcŒÏÚÂ] ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆∆«ƒ»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿««»
ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰L (‰ÏÈÏ)«¿»∆≈ƒƒ¿«

˙Èa‰45,אלוקות גילוי  היה כאשר  ««ƒ
‡e‰L שבא הצימאון והגילוי  עצמו  ∆

ממנו בעקבותיו  ÈeÏÈb‰«ƒוכתוצאה
e‰fL ,ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈«∆¿≈∆∆
ÌÏÚ‰‰ LbpL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆ƒ¿»«∆¿≈

[˙eÏb‰c zÒ‰‰Â לילה' ולכן  ¿«∆¿≈¿«»
ששייך  ההעלם כוח למעלה, הזה'

הזה' 'לילה בחינת את מביא לגילוי ,

מורגש. העלם «¿»¿ÏÈÏ"Â‰למטה,
ÌÏÚ‰‰ Ák ÌˆÚ ‡e‰ "‡e‰‰«∆∆…««∆¿≈
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
BÊ ‡bcÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
,ÈeÏÈb‰ ÏÈLa ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒ«ƒ
Ák ‰lb˙Ó BaL (‡l‡∆»∆ƒ¿«∆…«
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»≈««¿»
‰Ê ÔÈÚÓ CLÓp‰ ‰hÓlL∆¿«»«ƒ¿»≈ƒ¿»∆

,ÌeˆÓv‰c נועד שלא הצמצום ¿«ƒ¿
כוח  התגלות והוא הגילוי  בשביל 

הוא  המדריגות שבסדר  למרות ההעלם,

הצמצום  מעניין  יותר  נעלה עניין 

שבמהותו  כיוון  אך  הגילוי , שבשביל 

הנמשך  ה'לילה' מגילוי , למעלה הוא

e‰"c‡",ממנו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
ÌÏÚ‰ ‡e‰L Lb ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆∆¿≈

zÒ‰Â גדול העלם זה הרי  ולמעשה ¿∆¿≈
הזה'. 'לילה של  מההעלם יותר 

ÌÈÈÚ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
‰l‡ הוא שהצמצום  (האחד  בצמצום ≈∆

מגלה  שהצמצום והשני  הגילוי  בשביל 

השורש  שהם ֿ סוף האין  כוח את

ביטוי  לידי  בא שהוא כפי  ההוא') ו 'לילה הזה' ל 'לילה Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»
‰„BÚ‰L ,‡e‰'ה את עובד  והסתר ÏÈla‰שהיהודי  העלם של  בזמן  ∆»¬»««¿»

אלוקות  ÌÏBÚעל  ˙eÏÏÎc CLÁ‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ CLÁ)…∆«»¿«∆∆∆«…∆ƒ¿»»
‰f‰ הרוחנית האלוקות על  ומסתיר  מעלים הוא גשמי  עולם vÓ„שבתור  ( «∆ƒ«

˙‡ˆÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ ‡È‰ ÈeÏÈb‰ ÏÈLaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿»¿«ƒ»»≈
‰ÏÈl‰ CLÁÓ היהודי את מעורר  הגילוי  בשביל  שנועד  הצמצום כי  ≈…∆««¿»

מהחושך  לצאת להשתוקק ה' העובד 

לגילוי . ולבוא «¬«¿BÚ‰Â„‰והצמצום
‰ÏÈla של ומצב במעמד  ה' עבודת ««¿»

והסתר  ÌeˆÓvaLהעלם ‰Ê „vÓƒ«∆∆«ƒ¿
‡È‰ ,ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Óƒ¿«∆…««∆¿≈ƒ

LMa 'eÎÂ ˙eBa˙‰‰ ומקור «ƒ¿¿¿«…∆
BÓˆÚ ‰ÏÈl‰ CLÁc שהוא כפי  ¿…∆««¿»«¿

באלוקות, ‰e‡למעלה BLML∆»¿
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a מגילוי שלמעלה «∆¿≈»«¿ƒ

יותר  נעלית עבודה והיא לגמרי ,

מתחבר  האדם בה כי  לגילוי  מהשאיפה

בחינה  עם התבוננות, ֿ ידי  על  ומתקשר ,

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש אצל  עצמית

e‰ÊÂ (Ê בו הפסוק של  הפנימי  התוכן  ¿∆
המאמר  ‰‰e‡פותח ‰ÏÈla"««¿»«

BkÏÓ ‰Ê  CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆∆«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,"ÌÏBÚ ÏL∆»¿«¿»«
הנקראת  הנעלית האלוקית הבחינה

הם  שהדברים (שכפי  ההוא" "לילה

כפול , הסתר  של  לשון  זה הרי  למטה

בשורש  אבל  לגריעותא, וחושך  לילה

בחינת  על  מדובר  למעלה הדברים

שייך  שאינו  עד  מגילוי  שלמעלה העלם

באריכות) לעיל  כמבואר  ‰e‡לגילוי ,
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï ÌbL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ למעלה 'שינה' תהיה שלא «∆∆
ÏÈÏ"c‰כביכול , LM‰ Èkƒ«…∆¿«¿»

‰hÓlL "‡e‰‰ שהוא כפי  «∆¿«»
מצבם  שהיה כפי  מאוד , ומסתיר  מעלים

אחשורוש, בימי  ישראל  בני  ‰e‡של 
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«

,‰ÏÚÓÏc והסתר העלם על  שמורה ƒ¿«¿»
ביותר  הנעלה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן 

,"‡e‰‰ ÌBÈ"c ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«
‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰‰Ó eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈«∆¿≈¿«¿»

"‰f‰.באריכות לעיל  כמבואר  «∆
Ê‡ e„ÓÚ Ï‡NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈»¿»

השלילי  במובן  ההוא' 'לילה הנחות ומצב המעמד  LÙלמרות ˙eÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆
„vÓ ‰˙È‰ Ì‰lL 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰L ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»∆«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»ƒ«
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כד   

מ ּצד  היתה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָה ּׁשנה ,

אחר 46ההס ּתר  ּבמק ֹום  המבאר   ּדר ֿ 47[ועל  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּוא  נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ּכח  ּגיל ּוי ה ּגל ּות  ְְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבזמן

ּבחינת  (ּבגיל ּוי) נמ ׁש ה ּבית ], מ ּבזמן ְְְְִִִִִִֵַַַַָיֹותר 

ּדלמ ּטה . הה ּוא " ּב"ּלילה  ּדלמעלה  הה ּוא " ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ"לילה 

הה ּוא  ּב"ּבּלילה  ה ּפיר ּוׁשים  ּדׁשני ה ּקׁשר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזה ּו

ענין  ּגֹורם  הה ּוא " ׁש"ּלילה  ," ה ּמל ׁשנת  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָנדדה 

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ּׁשּכת ּוב  (ּומה  ְְְֵֶַַַַַַָָָָָה ּׁשינה 

"ּבּלילה  ׁשהיה  ּדהגם  ה ּנס , להד ּגיׁש ה ּוא  " ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה ּמל

וׁש"ּלילה  ( ה ּמל ׁשנת  נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהה ּוא ",

זה  ּכי ," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגרם  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהה ּוא "

ּכמ ֹו ה ּוא  ה ּׁשינה  ענין ּגֹורם  הה ּוא " ְְְִֵֵֶַַַַָָׁש"ּלילה 

ּבֹו ׁשּנמ ׁש ֿ ידי על  אבל  עצמ ֹו, מ ּצד  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוא 

הרי  ּדלמעלה , הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָׁשר ׁשֹו,

." ה ּמל ׁשנת  "נדדה  להיֹות  ּגֹורם  ה ּוא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָא ּדר ּבה ,

ה ּוא LÈÂח ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְִֶֶַַָָ

הה ּוא " מ "ּלילה  ּגם  יֹותר  ְְְִֵַַַַָָלמעלה 

ּגֹורם  רק  ה ּוא  הה ּוא " [ו"לילה  ְְְְֵֶַַַַָָׁשּלמעלה 

ה ּוא , והענין .[" ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלהמ ׁשכת 

ׁשּבא ֹור ֿ ה ּגיל ּוי וכח  ההעלם  ּכח  ו'לילה ', ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹּד'יֹום '

לאחרי  ּגם  ולכן, ענינים . ׁשני הם  ֿ ס ֹוף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאין

ּב"ּלילה המ ׁשכ  ּדלמעלה  הה ּוא " "לילה  ּבחינת  ת  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

יֹותר , [וע ֹוד  לילה  נׁשאר  ה ּוא  ּדלמ ּטה , ְְְְִִֵַַַַָָהה ּוא "

ּכח  ה ּוא  ּבֹו ׁשּנמ ׁש זה  ּכי הה ּוא "], ְְִִֶֶַַַָָֹ"לילה 

ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ה ּגיל ּוי. ּכח  ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹההעלם 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש נפ ׁש ּבמסיר ּות  ׁשעמד ּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה 

מ ּצד  ּבאה  ׁשּלהם  נפ ׁש' ׁשה 'מסיר ּות  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדכיון

ההס ּתר  ֿ ידי ׁשעל  ז), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההס ּתר 

מ ּגיל ּוי  ׁשּלמעלה  ּדנׁשמה  ההעלם  ל ּכח ֹות 48מתע ֹורר  (ּכ ֿ (ּכל  ׁשּי זה  אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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קיב .46) ע ' תרפ "ז סה"מ  ואילך),47)ראה קפז ע ' תרמ "ח  (סה"מ  תרמ "ח  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה בארוכה ראה

תרפ "ד  (סה"מ  ואילך סי "ב  ה'תש"ט ) ישנה אני  (וד"ה תרפ "ד משכני  ד"ה ואילך). רנח  ע ' תרפ "ה (סה"מ  ואילך ס "ב  תרפ "ה

ועוד. בתחלתו. אידיש בסה"מ  בטרוניא בא הקב "ה אין ד"ה ואילך). 119 ע ' ה'תש"ט  ואילך. רצב  בהנסמן 48)ע ' ראה

הקודמת. בהערה

    
zÒ‰‰46 נפש למסירות אותם עורר  עצמו  [CcŒÏÚÂוההסתר  «∆¿≈¿«∆∆

Á‡ ÌB˜Óa ‡Ó‰47˙eÏb‰ ÔÓÊaL גילוי אין  כאשר  דוקא «¿…»¿»«≈∆ƒ¿««»
כך  כל  גבוהות בדרגות איננה באלוקות וההשגה ההבנה וגם ÈeÏÈbƒאלוקות

˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ˙BÈ ‡e‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ Ák ראו כאשר כולם …««¿ƒ∆∆≈ƒƒ¿«««ƒ
שבו  בזמן  דווקא כי  בגלוי , אלוקות

חלשים  הם והרגש השכל  כוחות

נפש' ה'מסירות כוח מתעורר  יחסית,

תוקף  נפש'ועל ],ביתר  ה'מסירות ידי 

‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa (ÈeÏÈ‚a) CLÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ««¿»
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ העצמי ההעלם «ƒ¿«¿»

ֿ סוף  האין  ‰‰e‡"של  ‰ÏÈl"a««¿»«
‰hÓÏc. וההסתר ההעלם בתוך  ƒ¿«»

ÌÈLeÈt‰ ÈLc Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"a¿««¿»«»¿»¿«

,"CÏn‰ אחד ÏÈl"L‰פירוש «∆∆∆«¿»
"‡e‰‰ וגדול כפול  והסתר  העלם «

‰ÈM‰ ÔÈÚ ÌBb,למעלה ≈ƒ¿««≈»
"ÏÈla‰כביכול  e˙kM ‰Óe)«∆»««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰È‰L Ì‚‰c ,Òp‰ LÈb„‰Ï¿«¿ƒ«≈«¬«∆»»

"‡e‰‰ ‰ÏÈla" הייתה כן  ואם ««¿»«
למעלה, 'שינה' להיות «ŒÏkÓƒצריכה

(CÏn‰ ˙L ‰„„ ÌB˜Ó»»¿»¿««∆∆
השני  ‰‰e‡"והפירוש ‰ÏÈl"LÂ¿∆«¿»«

˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ìb»«ƒ¿»¿»¿«
"CÏn‰ הפירושים שני  שלכאורה «∆∆

המאמר  תוכן  פי  על  אבל  הפכיים, הם

בזה  זה קשורים Ê‰הם Èkƒ∆
ÔÈÚ ÌBb "‡e‰‰ ‰ÏÈl"L∆«¿»«≈ƒ¿«
‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰ÈM‰«≈»¿∆

שלמטה  וההעלם »vÓƒ„ה'לילה'
BÓˆÚ, והסתר העלם אכן  שהוא «¿

Ba CLÓpL È„ÈŒÏÚ Ï‡¬»«¿≈∆ƒ¿»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa ,BLL»¿¿ƒ««¿»«
‡e‰ ,‰ac‡ È‰ ,‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»¬≈«¿«»

העליון  הוא' BÈ‰Ï˙'לילה ÌBb≈ƒ¿
,"CÏn‰ ˙L ‰„„" עניין היפך  »¿»¿««∆∆

השינה.

‰„„"c ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ¿»¿»

˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "CÏn‰ ˙L, מאד נעלית שהיא באלוקות מדריגה ¿««∆∆¿«¿»≈
ÏÚÓlL‰למעלה  "‡e‰‰ ‰ÏÈl"Ó Ìb לעיל כמבואר  מעלתו  כל  עם «ƒ«¿»«∆¿«¿»

"„„‰באריכות  ˙ÎLÓ‰Ï ÌBb ˜ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â]¿«¿»««≈¿«¿»«»¿»
"CÏn‰ ˙L מהגורם יותר  נעלית התוצאה ].אבל  ¿««∆∆

,'‰ÏÈÏ'Â 'ÌBÈ'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÌÏÚ‰‰ Ák(לילה)ÈeÏÈb‰ ÁÎÂ …««∆¿≈¿…««ƒ

‰Ì(יום) ,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡aL∆¿≈≈
ÌÈÈÚ ÈL.שוניםÌb ,ÔÎÏÂ ¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ¿«¿»

,‰hÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈl"a גם ««¿»«ƒ¿«»
יש  וההסתר  ההעלם שבתוך  לאחר 

כיוון  נעלה, מאד  ממקור  וגילוי  המשכה

סוף  סוף ההעלם, מכוח המשכה שזו 

‡e‰שלמטה ההוא' »¿‡Lƒה'לילה
˙BÈ,בגדר  „BÚÂ] ‰ÏÈÏ שנשאר «¿»¿≈
Ê‰בגדר  Èk ,["‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ∆

Ba CLÓpL סוף ֿ מהאין  מלמעלה ∆ƒ¿»
Ák ‡ÏÂ ÌÏÚ‰‰ Ák ‡e‰…««∆¿≈¿……«

.ÈeÏÈb‰«ƒ
‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿∆
CLÓa LÙ ˙eÈÒÓa e„ÓÚL∆»¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆

,‰M‰ Ïk עניין זה היה שאמנם »«»»
של  המשכה ופעל  והמשיך  מאוד  נעלה

ההוא' eÈÒÓ'‰L˙'לילה ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿ƒ
„vÓ ‰‡a Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆»»ƒ«
(Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) zÒ‰‰«∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿ƒ
וחושך , 'לילה' של  מצב מתוך 

הייתה  נפש המסירות של  וההתעוררות

‰‰zÒכיוון  È„ÈŒÏÚL שהיה ∆«¿≈«∆¿≈
אחשורוש  ‰‰ÌÏÚבימי  BÚ˙Óƒ¿≈«∆¿≈

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLc48 ƒ¿»»∆¿«¿»ƒƒ
מלמעלה  נמשך  (ולכן  רגילים במצבים

העצמי  האלוקי  ההעלם מבחינת

מגילוי ), CiLשלמעלה ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ (CkŒÏk)»««…«¿ƒ
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כה     

לאחרי  (ּגם  היּו ה ּגל ּויים  ל ּכח ֹות  ּובנֹוגע  ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹה ּגל ּויים ,

הה ּוא " ּד"לילה  ּבמ ּצב  ֿ נפ ׁש') ועל 49ֿה 'מסיר ּות  . ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ּבּמאמר  המבאר   אין 50ּדר ה ּׁשינה  ׁשּבעת  ּדזה  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבד ּוגמת  ה ּוא  זה  על  זה  ה ּכח ֹות  מעלת  ְְֲִֶֶַַַַַָֹניּכר 

ׁשּׁשם  ה ּנפ ׁש, ּבעצם  ּכל ּולים  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹה ּכח ֹות 

ׁשּיׁש מ ּובן, ּומ ּזה  ּבה ׁשואה . הם  ה ּכח ֹות  ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל 

ה ּכח ֹות  מתע ּלים  ּדוקא  ׁשאז ּבׁשינה , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹמעלה 

ל ּכח ֹות  ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּמעלה  א ּלא  ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמק ֹורם ,

ה ּגל ּויים  ּבּכח ֹות  ואדר ּבה , (ּגיל ּויים ), ְְְְִִִִַַַַַָֹה ּגל ּויים 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  וזה  וח ּסר ֹון. ּגרע ֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנע ׂשה 

ענין  ה ּוא  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ," ה ּמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשנת 

ה ּוא  ֿ איןֿס ֹוף  ׁשא ֹור  מ ּזה  ה ּנמ ׁשכים  ְִִִִִֵֶֶַַָה ּגיל ּויים 

ה ּוא  ה ּגיל ּוי), (קו ּתכלית  אין עד  מ ּטה  ְְִִֵַַַַַַָָלמ ּטה 

ה ּנ"ל  ּבּדר ּוׁש וכ ּמבאר  וגיל ּוי. ּדהעלם  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהח ּבּור 

נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה  ּדזה  האמצעי, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלאדמ ֹו"ר 

אחת  ׁשעינֹו ה ּצבי ּכמ ׁשל  ה ּוא  " ה ּמל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַׁשנת 

קמ ּוצה  אחת  ועינֹו והעלם 51ּפת ּוחה  ּגיל ּוי , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ּדׁשני  הח ּבּור  אז ׁשהיה  ּדזה  ׁשם , ּומבאר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביחד .

ּגיל ּוי  היה  ׁשאז לפי ה ּוא  וגיל ּוי ּדהעלם  ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָההפכים 

וה ּגיל ּוי  ההעלם  העצמ ּות , ׁשּלג ּבי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעצמ ּות ,

אחר  ּבמק ֹום  וכ ּמבאר  הפכים . ּדזה 52אינם  ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

להאיר , ׁשּלא  ּוביכל ּתֹו להאיר  ּביכל ּתֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשהעצמ ּות 

ׁשּכת ּוב ׁשני  ּדמה  ל ֹומר  ויׁש אחד . ענין הם  הם  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ֿ ידי  על  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ּדזה  ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמאמר 

ה ּׁשנה , ּכל  ּבמ ׁש ּדיׂשראל  נפ ׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה 'מסיר ּות 

אז, ׁשהיתה  העצמ ּות  להמ ׁשכת  ּגם  היא  ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָה ּכּונה 
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בשעת 49) שגם בהערות, 818 ע ' ח "ג לקו"ש וראה ובכ"מ ). פי "ח . (תניא קדה"ש על נפשו מוסר שבקלים קל גם שהרי 

שכשבא  (32 (ע ' העבודה בקונטרס  ממ "ש לזה סתירה ואין הוא. שבקלים קל ועדיין מצוה, באיזו יזהר שלא אפשר המס "נ

משא"כ  בכללות, הוא שם המדובר כי  - ממש אחר אדם נעשה כו' מזה ניצל מהשי "ת סיבה ומאיזה בפו"מ  מס "נ לידי 

ד"לילה  בהמצב  ונשאר וחושך, לילה הוא שהגלות ההרגש בו פועל זה שאין ועאכו"כ פרטית. במצוה לזהירות בנוגע 

ועצ "ע . .51 שבהערה תו"א וראה ואילך).50)ההוא". 6 ע ' שם (סה"מ  ג סעיף  ה'ש"ת וראה 51)דשנת ספ "ח . שהש"ר

מאמר  המשך שם בתו"א שמביא מזה ולהעיר בפורים. שהי ' הנס  לענין זה הובא - ד קטז, מג"א ובתו"א א. יד , זח "ב 

שאין "בשעה שם דאין המדרש זה ענין שגם - עכ"פ " אחת בעינו עליהם מביט  הוא הקב "ה, של רצונו עושין ישראל

במס "נ. שעמדו אף  דפורים, הנס  לענין שם מובא רצונו, א.52)עושין שמו, ח "ב  קונטרסים סה"מ  קפח . ע ' תרס "ו המשך

ובכ"מ .

    
בגלוי  היא ופעולתם להם מודע שהאדם והרגש השכל  »≈¿Ú‚Beכוחות

vÓa ('LÙŒ˙eÈÒÓ'‰ ÈÁ‡Ï Ìb) eÈ‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ»«¿«¬≈«¿ƒ∆∆¿«»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c49. כפול והסתר  גלות בתוך  ונשארו  ¿«¿»«

Ó‡na ‡Ó‰ CcŒÏÚÂ50 בלי' ֿ המתחיל  הרבי דיבור  של  ההוא' לה ¿«∆∆«¿…»««¬»
‡ÔÈהריי "צ  ‰ÈM‰ ˙ÚaL ‰Êc¿∆∆¿≈«≈»≈

‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙ÏÚÓ kÈƒ»«¬««…∆«∆
שהאדם  בשעה הכוחות ממצב בשונה

והכוחות  מהרגש נעלה שהשכל  ער 

החיצוניים הפנימיים  מהכוחות נעלים

הלאה, Ó‚e„a˙וכן  ‡e‰ של המצב ¿¿«
˙BÁk‰ האדם נפש Ì‰Lשל  BÓk «…¿∆≈

ÌML ,LÙp‰ ÌˆÚa ÌÈÏeÏk¿ƒ¿∆∆«∆∆∆»
‰‡ÂL‰a Ì‰ ˙BÁk‰ Ïk,אחת »«…≈¿«¿»»

על  הנעלים הכוחות של  והיתרון 

כיוון הכוחות  מורגש לא הנחותים

מוגדרים  לא הכוחות הנפש שבעצם

והשוואה fÓe‰עדיין . דימיון  שיש ƒ∆
לכוחות  השינה בעת הנפש כוחות בין 

הנפש  בעצם שהם כפי  «ÔeÓ,הנפש
‰ÈLa ‰ÏÚÓ LiL מצב לעומת ∆≈«¬»¿≈»

ער , אדם השינה Ê‡Lשבו  בעת ∆»
˙BÁk‰ ÌÈlÚ˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«ƒ«…

ÌB˜ÓÏ בשונה) בנפש ושורשם ƒ¿»
ער  האדם כאשר  הכוחות של  מהמצב

יציאה  של  בכיוון  הם הכוחות שאז 

חוץ, כלפי  ÏÚnL‰מהנפש ‡l‡∆»∆«¬»
BÊ השינה בעת הנפש בכוחות שיש

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«…«¿ƒ
˙BÁka ,‰a„‡Â ,(ÌÈÈeÏÈb)ƒƒ¿«¿«»«…
ÔBqÁÂ ÔBÚb ‰NÚ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬∆≈»¿ƒ»
שרואים  כמו  לגריעותא, ההוא' 'לילה

הנפש  כוחות השינה שבעת במוחש

פועלים. אינם הגלויים

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»«»¿»
˙L ‰„„"c ,"CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿»¿»¿«

CÏn‰,עולם של  מלכו  ,"ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ אלקיים אורות של  «∆∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡L ‰fÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ∆∆≈¿«»«»«≈

ÌÏÚ‰c eaÁ‰ ‡e‰ ,(ÈeÏÈb‰ Â˜) ˙ÈÏÎz של מצב (שנשאר  «¿ƒ««ƒ«ƒ¿∆¿≈
העלם) ההוא", ה'שינה').ÈeÏÈ‚Â"בלילה ונפסקה "נדדה" זה עם (ויחד  ¿ƒ

Ï"p‰ Leca ‡nÎÂ¿«¿…»«¿««
‰Êc ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ï¿«¿»∆¿»ƒ¿∆
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«

‡e‰ "CÏn‰ ז "ל חכמינו  כדברי  «∆∆
‰vבמדרש ÏLÓkÈ שאפילו ƒ¿««¿ƒ

את  עוצם הוא אין  ישן  שהוא בשעה

אלא לגמרי  ‡Á˙עיניו  BÈÚL∆≈««
‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ ‰Áe˙t51, ¿»¿≈««¿»

‡Óe .„ÁÈa ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈¿««¿»≈
ÌL, האמצעי È‰L‰אדמו "ר  ‰Êc »¿∆∆»»
Ê‡" המלך שנת ש"נדדה בשעה »

ÌÈÎÙ‰‰ ÈLc eaÁ‰«ƒƒ¿≈«¬»ƒ
Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰c¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ∆»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰È‰ עצמותו »»ƒ»«¿
בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ומהותו 

˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL מכל שנעלה ∆¿«≈»«¿
'גילוי ', או  'העלם' של  הגדרה

ÌÈ‡ ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«ƒ≈»
ÌB˜Óa ‡nÎÂ .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿«¿…»¿»

Á‡52 בחסידות‰Êc «≈¿∆
È‡‰Ï BzÏÎÈa ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ»¿¿»ƒ
Ì‰ÈL ,È‡‰Ï ‡lL BzÏÎÈeƒ»¿∆…¿»ƒ¿≈∆

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ היכולת עניין  ≈ƒ¿»∆»
כוחות  שני  ולא הכול , של  והשלימות

שונים.

e˙kL ‰Óc ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
˙L ‰„„p"L ‰Êc Ó‡na««¬»¿∆∆»¿»¿«
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»«¿≈
Ï‡NÈc 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
‡È‰ ‰ek‰ ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»««»»ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï Ìb«¿«¿»«»«¿
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כו   

ולכן, ה ּנׁשמה , מעצם  ּבאה  נפ ׁש מסיר ּות  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמ ּות . המ ׁשיכ ּו נפ ׁש' ה 'מסיר ּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָעל 

ּבּמאמר LÈÂט ) המבאר  עם  זה  ּדעל 53ֿלק ּׁשר  ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

ח ּבּור  נע ׂשה  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"ּנדדה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  הא ֹור  ׁשּגם  ה ּפנימי, עם  ְְְִִִִֶֶַַַַַָָה ּמּקיף 

ּכי  ּבפנימ ּיּות , נמ ׁש (מ ּקיף ) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמה ׁשּתל ׁשל ּות 

[ּדמ ּקיף  והעלם  ּגיל ּוי ה ּוא  ּופנימי ּדמ ּקיף  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹה ּׁשר ׁש

ֿ ידי  על  ׁשּנמ ׁש וה ּפנימי ה ּגיל ּוי, מ ּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה ּוא 

המ ׁשכת  ֿ ידי ועל  ההעלם ], מ ּצד  ה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצ ּום 

נתח ּבר  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  אז, ׁשהיתה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמ ּות 

ּדמ ּקיף  הח ּבּור  ּגם  נע ׂשה  וה ּגיל ּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם 

לכלל  ּכללית  יׁשּועה  נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכ ּות  יׁש ה ּמּקיף  ּדבבחינת  , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה  ּדזה ּו מ ּׁשם , לק ּבל  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָל ּקליּפֹות 

א ּמה  חמ ׁשים  ּגב ֹוּה לק ּבל 55העץ  עצמ ֹו ׁשהג ּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מ ּקיף ), מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמ ּׁשער 

נע ׂשה  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  ׁשּנמ ׁש ֿ ידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועל 

ויקר " וׂשׂשֹון וׂשמחה  א ֹורה  היתה  ,56"ל ּיה ּודים  ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה  .57ּכן ְִֵֶָ
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(53.(10 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה' המאמר.54)סעיף  וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח  כ"ק  יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח , שם

במוצש"ק .57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח 

    
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו  שבה נפש המסירות ידי  על  ונפעל  נמשך  זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל  לאורך  ÌˆÚÓישראל  ‰‡a LÙ ˙eÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙eÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך .כי  עצמותו  את להמשיך  כוח יש הנשמה

‡Ó‰ ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
Ó‡na53 הריי "צ הרבי  של  הנזכר  ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר  ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך  האלוקי  האור 

ש'סובב' מוגבל  בלתי  אור  'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל  ו 'מקיף'

ומצומצם  מוגבל  אור  שהוא ו 'פנימי '

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור  כלל  ובדרך  בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך  יורד  לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל  בגלוי ,

כך  ועל  בפנימיות, מאיר  ה'מקיף'

המלך " שנת ש"נדדה שבשעה מבואר 

עם  ה'מקיף' של  וייחוד  חיבור  נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי ' B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר  ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של  הרגיל  הסדר  הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי  האור 

בדרך  נמשך  זה ובסדר  והדרגה בסדר 

שעה  באותה אבל  פנימי , אור  כלל 

שלמעלה  השתלשלות'האור  מ'סדר 

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
LM‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור  ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול ,[ÛÈwÓcשני  הבלי  הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰, סוף ֿ הארת ÈÓÈt‰Âשבאין  ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור  È„ÈŒÏÚ CLÓpL האלוקי האור  ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ סוף ֿ ‰eÓˆÚ˙שבאין  ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל  המלך " שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר  ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי  (פנימי ) ההעלם ומקור  שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך " שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁc שהיא , כפי  ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר  למעלה עצמה, eÎiL˙מצד  LÈ˙BtÈÏwÏ ˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך  של  הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על  ומסתירים

הפרי  על  ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי ', (בשונה וחיות

השפעה  אין  שממנו  השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו  לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dBb55 »«¬ƒƒ«»
ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז "ל  חכמינו  אמרו 

למשה  ניתנו  וכולם בינה שערי  חמישים

'ותחסרהו  שנאמר  אחת, חסר  רבינו 

בפטירתו  שרק ואמרו  מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך  כנרמז  הנו "ן  לשער  זכה

ספירת  לגבי  (וגם בו " "נו "ן  נבו , בהר 

שהאדם  נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר 

השער  עד  בעבודתו  להגיע מסוגל 

משפיעים  הנו "ן  שער  ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג  מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי  שהוא הנו "ן  משער  השפעה אין  כלל  ובדרך  ונמשכת, יורדת

'סדר  פי  על  שזהו  אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן  השתלשלות'

חיות  לקבל  יכולה שהקליפה וכאמור  השתלשלות, מסדר  מלמעלה השפעה

מהפנימי , מאשר  יותר  ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן  מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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